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Introduktion

Lærerforening:

                          Haderslev Lærerkreds Kreds 93
                          Simmerstedvej 37
                          6100 Haderslev

CVR-Nr.:

                          29990115

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

Side 3



Ledelsespåtegning

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

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

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Haderslev Lærerkreds Kreds 93 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.

Fremhævelse af forhold i regnskabet
Foreningen har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for
foreninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som
sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har ikke været underlagt revision. 

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 ergældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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 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. Sideløbende er der oplyst om budgettal for regnskabsåret.

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

Øvrige omkostninger
Øvrige omkostninger omfatter omkostninger til frikøb af styrelsesmedlemmer, kontingentopkrævning
løn, reklame, administration, lokale m.v.

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
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.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter indregnes til kostpris.
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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.
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Budget
Note 2020 2020 2019

Indtægter
Samlede kontingentindtægter 1.551.462 1.604.540 1.602.588
Administrationsbidrag fra fond 70.000 70.000 70.000
Lærerkalender -10.047 0 -57.398
Indtægt fra Akutfonden 134.766 460.000 242.109

1.746.181 2.134.540 1.857.299

Omkostninger
1. Vederlag og frikøb Styrelsen -1.831.419 -1.724.010 -1.481.520
2. Vederlag og frikøb TR -42.148 -165.000 -228.449
3. Kredsbladet -50 -5.000 0
4. Møder og kurser -30.205 -79.000 -46.854
5. Lokaleomkostninger -81.000 -81.000 -81.000
6. Kontorhold og administration -95.305 -68.000 -91.737
7. Udadvendte aktiviter -22.247 -40.000 -27.515

Lønsumsafgift -8.544 -12.000 -5.127

-2.110.918 -2.174.010 -1.962.202

   

Resultat før finansiering -364.737 -39.470 -104.903

Rente og udbytte indtægter 22.232 50.000 108.258
Rente og aktieudgifter -1.900 -5.000 -6.779

Resultat af ordinær drift -344.405 5.530 -3.424

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

AKTIVER
OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender
Tilgodehavender 134.765 104.384
Tilgodehavende udbytteskat 4.891 1.770
Andre tilgodehavender 1.753 51.619
Forudbetalt husleje 13.500 0

Tilgodehavender i alt 154.909 157.773

Værdipapirer
Andre værdipapirer 515.279 910.870

Værdipapirer i alt 515.279 910.870

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger 1.626.100 1.452.390

Likvide beholdninger i alt 1.626.100 1.452.390

Omsætningsaktiver i alt 2.296.288 2.521.033

AKTIVER I ALT 2.296.288 2.521.033

Balance pr. 31. december 2020
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2020 2019

Balance pr. 31. december 2020

PASSIVER
Egenkapital primo 598.615 602.040
Overført underskud -344.379 -3.424

Egenkapital i alt 254.236 598.616

HENSATTE FORPLIGTELSER
Hensat frikøb 320.000 320.000
Hensat medlemsarrangement 55.000 55.000
Hensat frikøb TR 8.309 8.308

Hensatte forpligtelser i alt 383.309 383.308

GÆLDSFORPLIGTELSER
Kortfristede gældsforpligtelser
Anden gæld 1.658.743 1.539.109

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.658.743 1.539.109

Gældsforpligtelser i alt 1.658.743 1.539.109

PASSIVER I ALT 2.296.288 2.521.033
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Budget
2020 2020 2019

1. Vederlag og frikøb Styrelsen
Frikøb/løn styrelse -1.588.976 -1.493.010 -1.488.577
Regulering frikøb tidligere år 0 0 269.990
Sk.frie diæter/time-dagp. 0 0 -5.736
Funktionstillæg -209.836 -194.000 -196.089
Regulering af balance konti 0 0 7.483
Løn, rengøring ejendom SF 4.820 0 0
Kørsel - styrelse -10.378 -10.000 -25.129
Telefon styrelse 0 -2.000 -4.900
Kongresdeltagelse -5.176 -10.000 -15.859
Kursusudgifter -8.241 -15.000 -8.368
Forpligtende kredssamarb. -1.612 0 0
Styrelsesmøder -2.650 0 -11.684
ATP -9.370 0 -2.651

-1.831.419 -1.724.010 -1.481.520

2. Vederlag og frikøb TR
Frikøb/løn tr. -10.959 -90.000 -98.682
Telefon tr. -8.000 -10.000 -15.200
Diæter og time- dagepenge 0 0 -361
Kørsel - tr. 0 -10.000 -9.663
Kørsel - kursus 0 0 -681
Tr.-kurser -16.093 -50.000 -100.369
Tr.-Kursusudgifter -5.241 0 0
Tr.-Møder -1.855 -5.000 -3.493

-42.148 -165.000 -228.449

3. Kredsbladet
Kredsblad 0 -5.000 0
Hjemmeside -50 0 0

-50 -5.000 0

4. Møder og kurser
Kursus og mødeudgifter -7.109 -25.000 -9.301
Pensionistaktiviteter -25.000 -5.000 15.300
Medl.arr./Åbent kursus 3.378 -40.000 -29.543
Generalforsamling -1.474 -9.000 -23.310

-30.205 -79.000 -46.854

5. Lokaleomkostninger
Husleje -81.000 -81.000 -81.000

-81.000 -81.000 -81.000

Noter
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Noter

Budget
2020 2020 2019

6. Kontorhold og administration
Kontorartikler/tryksager -5.333 -7.500 -12.518
EDB-hardware -2.203 -3.000 0
EDB-drift -15.419 -10.000 -745
Nets -12.932 -5.000 -10.198
Gebyrer -3.372 0 -313
Telefon 0 -10.000 -18.018
Porto -100 0 -40
Revisorhonorar -40.125 -25.000 -27.500
Mødeomkostninger 0 0 -780
Forsikringer -8.480 -7.500 -13.171
Bluegaard -7.341 0 -8.454

-95.305 -68.000 -91.737

7. Udadvendte aktiviter
Gaver og repræsentation -12.238 -15.000 -16.982
Abonnement -10.009 -10.000 -10.533
Andre udgifter 0 -15.000 0

-22.247 -40.000 -27.515
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