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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021 for 
Haderslev Lærerkreds Kreds 93 - Særlig Konfliktfond.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31-12-2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021.
 
 
Haderslev, den 28-02-2022

Bestyrelse

Lars Pedersen René  Steenberg Olsen Jesper Skovsbøl Rasmussen
Formand Næstformand Næstformand

Bjørn  Jensen Marianne  Holler Kanstrup Birgitte Gro Kjøng
Kredskasser Medlem Medlem

Anna-Pia  Højlund
Medlem
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Til kapitalejerne i Haderslev Lærerkreds Kreds 93 - Særlig Konfliktfond
 
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Haderslev Lærerkreds Kreds 93 - Særlig Konfliktfond for regnskabsåret 
01-01-2021 - 31-12-2021, 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 finansielle 
stilling pr. 31-12-2021, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for 
revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det 
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 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 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 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.

 
* 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.
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* 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.

 
Vi kommunikerer 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.
 

Haderslev, den 28-02-2022

2+ Revision
Statsautoriseret Revisionanpartsselskab
CVR-nr. 39701863

Per Kristensen
Statsautoriseret revisor
mne33209
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Virksomheden Haderslev Lærerkreds Kreds 93 - Særlig Konfliktfond
Simmerstedvej 37
6100 Haderslev

Telefon 74531050
E-mail bjje@dlf.org
CVR-nr. Intet CVR
Regnskabsår 01-01-2021 - 31-12-2021

Bestyrelse Lars Pedersen
René  Steenberg Olsen
Jesper Skovsbøl Rasmussen
Bjørn  Jensen
Marianne  Holler Kanstrup
Birgitte Gro Kjøng
Anna-Pia  Højlund

Revisor 2+ Revision
Statsautoriseret Revisionanpartsselskab
Bygnaf 15
6100 Haderslev

CVR-nr. 39701863
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Generelt
Årsrapporten for Haderslev Lærerkreds Kreds 93 - Særlig Konfliktfond  for 2021 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
 
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
 
Resultatopgørelsen
 
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden 
årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes 
eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
 
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, reklame, administration, 
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
 
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, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og 
forpligtelser.
 
Skat af årets resultat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets 
skattepligtige indkomst reguleret for betalt aconto skat, Lærerforeninger er skattepligtig efter findsbeskatningsloven 
med et bundfradrag som medfører, at der som udgangspunkt ikke skal betales skat.
 
Balancen
 
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger.
 
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med 
eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger 
restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
 
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en 
ændring i regnskabsmæssigt skøn.
 
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 
aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, 
komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
 
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte 
bestanddele er forskellig.
 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapir og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (Børskurs) på 
balancedagen.
 
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide 
beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
 
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
 
Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de 
efterfølgende regnskabsår.
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 

Indtægter 1 81.000 81.000
Administrationsgebyr 2 -70.000 -70.000

Lokale omkostninger 3 -79.368 -75.098

Driftsresultat -68.368 -64.098

Andre finansielle indtægter 4 214.314 175.171
Finansielle omkostninger 5 -1.115 -551
Årets resultat 144.831 110.522
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Aktiver

Grunde og bygninger 1.325.000 1.325.000
Materielle anlægsaktiver 1.325.000 1.325.000

Anlægsaktiver 1.325.000 1.325.000

Periodeafgrænsningsposter 13.500 0
Tilgodehavender 13.500 0

Andre værdipapirer og kapitalandele 3.075.500 2.861.187
Værdipapirer og kapitalandele 3.075.500 2.861.187

Likvide beholdninger 89.185 118.761

Omsætningsaktiver 3.178.185 2.979.948

Aktiver 4.503.185 4.304.948
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Passiver

Overført resultat 4.334.526 4.189.695
Egenkapital 4.334.526 4.189.695

Andre hensatte forpligtelser 100.000 100.000
Hensatte forpligtelser 100.000 100.000

Mellemregning til tilknyttede virksomheder 68.659 1.753
Periodeafgrænsningsposter 0 13.500
Kortfristede gældsforpligtelser 68.659 15.253

Gældsforpligtelser 68.659 15.253

Passiver 4.503.185 4.304.948

Eventualforpligtelser 6
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 7
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1. Nettoomsætning
Lejeindtægt 81.000 81.000

81.000 81.000

2. administrationsgebyr
Adm. Haderslev Lærerkdres -70.000 -70.000

-70.000 -70.000

3. Lokalesomkostninger
El og vand -18.451 -735
Ejendomsskat og forsikringer -25.516 -14.568
Øvrige udgifter 0 -13.408
Varme -10.392 -15.967
Mindre nyananskaffelser -3.377 -5.000
Vedligeholdelse -17.997 -17.089
Renovation -3.635 -3.510
Rengøring 0 -4.820

-79.368 -75.097

4. Andre finansielle indtægter
Kursregulering, aktier 214.314 175.171

214.314 175.171

5. Finansielle omkostninger
Renteudgifter -1.115 -551

-1.115 -551

6. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.


