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Introduktion

Lærerforening:

                          Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Særlig Konfliktfond
                          Simmerstedvej 37
                          6100  Haderslev

Bestyrelse:

                          Lars Pedersen (formand)
                          Rene Steenberg Olsen (næstformand)
                          Jesper Skovsbøl Rasmussen (næstformand)
                          Bjørn Jensen
                          Birgitte Kjøng
                          Marianne Holler Kanstrup
                          Anna-Pia Højlund

Revision:

                          Registreret revisionsanparts-
                          selskab Peder Holt
                          Storegade 5,1
                          7330  Brande
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for Haderslev Lærerkreds,
Kreds 93 Særlig Konfliktfond.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et
retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 4. marts 2021

Bestyrelse

         Lars Pedersen                                       Rene Steenberg Olsen                       
         Formand                                                Næstformand                           

         Jesper Skovsbøl Rasmussen                 Bjørn Jensen
         Næstformand

         Birgitte Kjøng                                         Marianne Holler Kanstrup

         Anna-Pia Højlund                                               

Fremlagt og godkendt på lærerforeningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2021

         Dirigent
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Særlig Konfliktfond

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Særlig Konfliktfond for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og den finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 selskabet 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 til at danne 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 selskabets 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, 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
yderligere 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 brugerne 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
professionel 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 sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 selskabets 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 selskabets
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 sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Kommunikerer vi med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Brande, den 4. marts 2021

Revisionsfirmaet Peder Holt
Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 21872741

Jimmi Lillelund Pedersen
Registreret revisor
mne34518
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Revisorpåtegning kritiske revisorer:

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

Haderslev den         /         2021

Rut Rahbek Von Qualen                  
Kredsrevisor                    

Karen V. Boesen Jessen
Kredsrevisor
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Indtægtskriterium:
Indtægter og omkostninger er medtaget efter almindelige periodiseringsprincipper i
overensstemmelse med sædvanlig regnskabspraksis.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Finansielle indtægter og -omkostninger
Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skatter
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som
beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt aconto skat. Lærerforeningen er
skattepligtig efter fondsbeskatningsloven med et bundfradrag som medfører, at der som
udgangspunkt ikke skal betales skat.

Balancen

Aktiver

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der
nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Der afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger på aktivets kostpris med
tillæg af eventuel opskrivning og med fradrag af scrapværdi. Aktivernes forventede brugstid
fastsættes efter følgende princip:

Ejendommen er nedskrevet til forventet scrapværdi.

Aktiver med en kostpris pr. enhed under den skattemæssige beløbsgrænse for småaktiver
indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab efter individuel vurdering.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi
(børskurs) på balancedagen.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan
omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

Passiver

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter afholdte indtægter vedrørende
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter indregnes til kostpris.
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Note 2020 2019

Indtægter
Husleje indtægt 81.000 54.000

81.000 54.000

Administrations- og bankgebyr udgifter -70.000 -104.281
Lokaleomkostninger -75.097 -169.739

-145.097 -274.020

  

Resultat før finansiering -64.097 -220.020

Finansieringsindtægter 175.171 361.259
Finansieringsudgifter -552 -1.149

Resultat af ordinær drift 110.522 140.090

Årsregnskab for tiden 1. januar - 31. december 2020
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2020 2019

AKTIVER
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger 1.325.000 1.325.000

Materielle anlægsaktiver i alt 1.325.000 1.325.000

Anlægsaktiver i alt 1.325.000 1.325.000

OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender
Tilgodehavende udbytteskat 0 24.185

Tilgodehavender i alt 0 24.185

Værdipapirer
Andre værdipapirer 2.861.186 2.686.016

Værdipapirer i alt 2.861.186 2.686.016

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger 118.762 175.342

Likvide beholdninger i alt 118.762 175.342

Omsætningsaktiver i alt 2.979.948 2.885.543

AKTIVER I ALT 4.304.948 4.210.543

Balance pr. 31. december 2020
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2020 2019

Balance pr. 31. december 2020

PASSIVER
Overført overskud 4.189.695 4.079.174

Egenkapital i alt 4.189.695 4.079.174

HENSATTE FORPLIGTELSER
Hensat til Vedligeholdelse 100.000 100.000

Hensatte forpligtelser i alt 100.000 100.000

GÆLDSFORPLIGTELSER
Kortfristede gældsforpligtelser
Anden gæld 1.753 31.369
Forudbetalt husleje 13.500 0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 15.253 31.369

Gældsforpligtelser i alt 15.253 31.369

PASSIVER I ALT 4.304.948 4.210.543
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