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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret  1.
januar - 31. december  2017 for Frie Skolers  Lærerforening  samt  dispositionsfonden.

Årsrapporten aflægges  i overensstemmelse med  årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opFattelse et retvisende billede af foreningens  aktiver, passiver  og fi-

nansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for  regnskabsåret
1. januar  - 31. december  2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse  for  de forhold,  beret-
ningen  omhandler.

Risskov,  den  20.  juni  2018

Sekretariatschef

Henrik  Wisbech

Hovedbes

Rikkg/Friis  Sørensen

';=

Larå  Holm  Jensen

Rikke Josiasen  Hans  Erik  Hdnsår'i

Minna  Riis

nie Storm



De medlemsvalgte  revisorers  påtegning

Til Frie  Skolers  Lærerforening

Vi har foretaget  gennemgang  af årsrapporten  for 2017 for Frie Skolers  Lærerforening.

Vores  gennemgang  har ikke omfattet  årsrapporten  for Hornstrup  Kursuscenter  P/S.

Vores  gennemgang  har omfattet  sammenholdelse  med budgetter  samt  stikprøvevis  bilagskontrol.

Den foretagne  gennemgang  har ikke givet  anledning  til modifikationer  eller  fremhævelser.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten for 2017 omfatter årets resultat for 2017 samt  aktiver  og
passiver  pr. 31. december  2017.

Risskov,  den 20. juni 2018

lad-Madsen Jptfn Christiansen
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Den uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  Medlemmerne  i Frie  Skolers  Lærerforening

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Frie Skolers Lærerforening  for regnskabsåret 1. januar  - 31.
december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis,  resultatopgørelse,  balance  og noter.
Årsregnskabet udarbejdes  efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver  og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter Tor regnskabsåret
1. januar  - 31. december  2017i  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 foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer  (lESBA'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 som grundlag  for  vores  konklusion.  .

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-
delsen anser nØdvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejinformation,  uanset om
denne  skyldes  besvigelser  eller  fej.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at
fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat driff, hvor dette er relevant, samt at udarbejde

årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat driff, medmindre ledelsen  enten har til
hensigt at likvidere foreningen, 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

fejinformation,  uanset om denne skyldes besvigelser eller fej, 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.

Fejinformationer  kan opstå som følge af besvigelser eller fej 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 jejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fej, 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 ffdeladelser, vildledning  eller  tilsidesættelse  af intern  kontrol.

ø 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 foreningens  interne  kontrol.

ø Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende,  samt om de
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Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

regnskabsmæssige  skøn og tilknyttede  oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

ø 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 foreningens

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 Torhold kan dog medføre, at foreningen  ikke længere  kan fortsætte  driften.

ø Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet,  herunder
noteoplysningerne,  samt om årsregnskabet  afspejer  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.

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for  IedeIsesberetningen.

Vores konklusion  om årsregnskabet  omfatter ikke IedeIsesberetningen,  og vi udtrykker  ingen  form  for
konklusion  med  sikkerhed  om ledeIsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet  er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen  og i den

forbindelse  overveje, om ledelsesberetningen  er væsentligt  inkonsistent  med årsregnskabet  eller  vores

viden opnået  ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde  væsentlig  fejinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen  indeholder krævede  oplysninger  i
henhold  til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen  er i overensstemmelse
med årsregnskabet  og er udarbejdet i overensstemmelse  med årsregnskabslovens  krav. Vi har ikke
fundet  væsentlig  fejlinformation  i Iedelsesberetningen.

Aarhus,  den  20.  juni  20a18

Beierholm
statsautoriseret  revisionspartnerseIskab

C . 32 89 54 68

Niels  Chr.  Boll

statsautoriseret  revisor
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ForeningsopIysninger

Foreningen Frie  Skolers  Lærerforening

Ravnsøvej6

8240  Risskov

Hjemmeside:  www.fsl.dk

CVR-nr.:  21 28 65 16

Regnskabsår:  1. januar  - 31. december

Hjemsted:  Risskov

Hovedbestyrelse Uffe  Rostrup

Monica  Lendal  Jørgensen

Lars  Holm  Jensen

Rikke  Friis  Sørensen

Rikke  Josiasen

Hans  Erik  Hansen

Ricky  Bennetzen

Hanne  Lindbjerg  Kristensen

Minna  Riis

Annie  Storm

Sekretariatschef Henrik  Wisbech

Medlemsvalgte  revisorer Simon  Vevest  Lindblad-Madsen

John  Christiansen

Revision Beierholm

statsautoriseret  revisionspartnerseIskab

Tangen  9

8200  Aarhus  N

Pengeinstitut Lån  og Spar  Bank  A/S

Danske  Bank  A/S

€ «:l € nHOLm



Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Frie Skolers Lærerforening er en fagforeing, hvis formål er at varetage medlemmernes  faglige,
pædagogiske, juridiske og økonomiske interesser som ansatte ved frie skoler  samt  at styrke
sammenholdet og virke for disse skolers udvikling og trivsel. Som almindelige medlemmer  kan optages
lærere og børnehavekIasse-Iedere ved frie skoler samt afdelingsledere, der er ansat med arbejdsopgaver
på frie  skoler  med boafdelinger.

Foreningens  aktivitet  omfatter:

Fagforening

Kursuscenter:  Hornstrup  Kursuscenter,  Veje
Medlemsblad:  Frie Skoler

Ejendomsdrift  mv.: Ejendommen  Ravnsøvej  6 samt  Niels  Juels  Gade

Udviklingen  i aktiviteter  og økonomiske  forhold

Foreningens resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud  på kr. 1.271.271,  og foreningens  balance  pr.
3"1. december  2017  udviser  en egenkapital  på kr. 58.168.675.

Betydningsfulde  hændelser,  som  er indtruffet  efter  regnskabsårets  afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke  indtruffet begivenheder,  som væsentligt  vil kunne  påvirke  fore-
ningens  finansielle  stilling.

(:4€:1 € nHOLm
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Anvendt  regnskabspraksis

Årsrapporten for Frie Skolers Lærerforening samt dispositionsfonden for 2CH7 er aflagt i overensstemmel-

se med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder tilpasset foreningens særlige
karakter. Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse B om IedeIsesberetningen,  jf. års-
regnskabslovens  § 76A.

Den anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til sidste  år.

Generelt  om  indregning  og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes  værdiregulering-
er af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,  her-
under  afskrivninger  og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske  fordele  vil tilflyde  forening-
en, og aktivets  værdi  kan måles  pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske  fordele  vil fragå  fore-
ningen,  og forpligtelsens værdi  kan måles  pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende  måles aktiver  og forpligtelser
som beskrevet  for  hver  enkelt  regnskabspost  nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes  en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med Fradrag af eventu-
elle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt
beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige  tab og risici,  der fremkommer,  inden  årsrapporten
aflægges,  og som be- eller  afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på balancedagen.

Generelt

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter indeholder hovedsageligt kontingentindtægter.  Kontingentindtægter  indregnes  i det
regnskabsår, de vedrører, uanset betaIingstidspunktet. Øvrige indtægter  indregnes  i den periode  de
vedrører.

Omkostninger

Omkostninger omfatter omkostninger til hovedbestyrelse, kredse/medlemmer,  andre organisationer,
sekretariat  samt  abonnement  til Frie Skoler.

Finansielle  poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører  regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter  renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede

kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen
m.v.

Skat af  årets resultat

I resultatopgørelsen indgår den foreningsskat, som vedrører  regnskabsåret.

Balancen

Materielle  anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag aT akkumulerede  af- og nedskrivninger.  Der
afskrives  ikke  på grunde.

GEl € nHOLm
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Anvendt  regnskabspraksis

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen  indtil det tidspunkt,
hvor  aktivet  er klar til at blive  taget  i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi,  fordeles  lineært
over  aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Ejendomme
Andre  anlæg,  driffsmateriel  og inventar
Hjemmeside

Brugstid
60 år

3 - 5 år
3 år

Restværdi
1.548.091  kr.

0 kr.
0 kr.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen  under
andre  driftsindtægter  eller  andre  driftsomkostninger.

Finansielle  anlægsaktiver

Kapitalandele i særskilte aktiviteter og associerede virksomheder  indregnes i balancen til den
forholdsmæssige  andel af virksomhedernes regnskabsmæssige  indre  værdi.

Værdiforringelse  af  anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i tilknyt-
tede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse,  udover det som udtrykkes  ved
afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt  aktiv  hen-

holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien,  hvis denne  er lavere
end den regnskabsmæssige  værdi.

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgø-
res som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktiv-
gruppen og forventede pengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse  af Torventede  tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger  vedrørende  efter-
følgende  regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer,  som består af børsnoterede  obligationer og aktier, måles  til dagsværdien  på balancedagen
Dagsværdien  opgøres  på grundlag  af den senest  noterede  salgskurs.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.  Efterfølgende

opgøres de til kursværdi på balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser  samt  for  vari-
abelt  forrentede  gældsforpligtelser  normalt  svarer  til den nominelle  værdi.

Skyldig  skat  og udskudt  skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet  skat  af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte  aconto-
skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-
skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte an-
vendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

[3EIEnHOLm
VI  S K A B E R B A LAN  C E



IO

Anvendt  regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførseIsberettiget skattemæssigt underskud, måles
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening
eller ved modregning  i udskudte skatteforpIigteIser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens  lovgivning  vil

være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde,  hvor  opgørelse  aT

skatteværdien kan foretages effer alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag  af den
planlagte  anvendelse  af aktivet, henholdsvis  afvikling  af  forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer  i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.  For inde-
værende  år er anvendt  en skattesats  på 22,0%.

Periodeafgrænsningsposter  (forudbetalte  indtægter)

Periodeafgrænsningsposter, opTørt som forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende  indtægter
i efferfølgende  regnskabsår.

C3«:1«:1aa?H0Lm
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Resultatopgørelse  1.  januar  - 31. december

Indtægter

Indtægter  i alt

HovedbestyreIsesomkostninger

Kredse/medlemmer

Andre  organisationer

Frie  Skoler,  abonnement

Sekretariatomkostninger

Afskrivninger

Resultat  før  særskilte  aktiviteter

Resultat  Ejendommen  Ravnsøvej  6

Resultat  Frie  Skoler  (medlemsblad)

Særskilte  aktiviteter

Resu1tat  før  finansielle  poster

Finansielle  omkostninger

Arets  resultat

Årets  resultat  fordeles  således

Årets  resultat,  fagforening

Årets  resultat,  kredse

€ El«:nHOLm
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Note 2017

kr.

I 47.531  .580

47.531.580

2

3

4

- 5.400.005

-10.422.916

-2.288.682

-2.056.000

-23.824.042

-168.390

3.371.545

7

8

9

-3.070.207

85.126

917.445

1.303.909

-32.638

1.271.271

2016

kr.

45.565.465

45.565.465

- 5.299.790

-9.171.150

-2.203.095

-2.056.000

-22.924.891

-248.899

3.661.640

-3.057.141

109.291

678.236

"1.392.026

-34.593

1.357.433

I .222.400

48.871

1.271.271

I .249.539

107.894

1.357.433
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Balance  pr.  :31.  december

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Materielle  anlægsaktiver

Ejendommen  Niels  Juels  Gade

Ejendommen  Ravnsøvej6

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og inventar

EDB  hardware  mv.

Medlemssystem

Hjemmeside

Finansielle  anlægsaktiver

Hornstrup  Kursuscenter  P/S

KompIementarseIskabet  HKC

Anlægsaktiver  i alt

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender

Tilgodehavender

Tilgodehavende  selskabsskat

Periodiseret  konfliktbidrag  FS Ledere

Andre  tilgodehavender

Mellemregning  Dispositionsfonden

Periodeafgrænsningsposter

Værdipapirer

Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

AKTIVERI  ALT

GEIEnHOLm
VI  S KAB  E R B A LAN  C E

Note 2017

kr.

2016

kr.

IO

3.508.673

16.199.422

267.004

o

97.191

o

20.072.290

3.545.993

16.605.558

354.963

o

207.972

20.289

20.734.775

7.340.504

29.330

7.369.834

27.442.124

6.393.199

25.580

6.418.779

27.153.554

1l 118.639

18

12

13

50.704

6.804.080

492.405

40.998.771

1 .321  .058

49.785.657

14 1.083.582

15 4.473.906

55.343.145

82.785.269

94.115

616.283

7.382.366

306.443

41 .701  .278

1.509.721

51.610.206

1.087.109

3.267.081

55.964.396

83.117.950
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Balance  pr.  31.  december

PASSIVER

Egenkapital

Hensatte  forpligtelser

Hensatte  forpligtelser

Hensatte  forpligtelser

GÆLDSFORPLIGTELSER

Langfristede  gældsforpligtelser

Gæld  til reaIkreditinstitutter

Deposita

Kortfristede  gældsforpligtelser

Gæld  til realkreditinstitutter

Leverandør  af varer  og tjenesteydelser

Konfliktbidrag  FS Ledere

Gæld  til tilknyttede  virksomheder

Anden  gæld

PeriodeaFgrænsningsposter

Gældsforpligtelser

PASSIVER  I ALT

Eventualposter  mv.

Pantsætninger  og sikkerhedsstilIelser

[3EIEnHOLm
VI  SKABER  BALANCE

Note 2017

kr.

2016

kr.

16 58.168.675 56.897.404

981 .367

981 .367

894.624

894.624

17 10.917.624  11.649.848

12.000  12.000

10.929.624 1l  .661  .848

17 732.224

18

334.948

6.625.807

31 .830

4.980.794

o

12.705.603

23.635.227

82.785.269

727.916

374.255

7.419.703

31 .830

5.1 0I  .230

9.140

13.664.074

25.325.922

83.117.950
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Noter  til  årsregnskabet

I  Indtægter

Kontingent

Kontingent  til dispositionsfond

Kontingent  vedr.  rabatordning

Kredskontingent

Andre  indtægter

Andre  renteindtægter  og udbytter

Renter  FS Ledere

Avance/tab  og kursreguleringer  værdipapirer

2 HovedbestyreIsesomkostninger

Løn

LønsumsaTgift

Vikar

FeriepengereguIering

Rejseomkostninger

Kørsel  og diæter

Møder

Pension

ATP

Telefon

Kurser

IT, inventar,  licens  mv.

Abonnement,  forsikring,  kontorartikler  mv.

Leasing  af bil

€ «:l €:nHOLm

2C117

kr.

2016

kr.

55.806.979  56.681.291

-8.635.648  -11.426.884

99.660  199.320

47.270.991 45.453.727

o -195.958

62.500

53.972

54.982

108.954

89.135

47.531.580

103.000

137.422

55.110

192.532

12.164

45.565.465

3.538.315

1 ll  .368

742

55.589

2 28.647

318.427

4 40.659

297.864

6.816

57.849

207.882

23.184

44.742

67.921

5.400.005

3.470.887

122.534

o

87.414

181.437

329.970

449.702

292.044

6.816

70.445

60.425

19.547

17a1.069

37.500

5.299.790



15

Noter  til årsregnskabet

3 Kredse/medlemmer

Kredstilskud

Øvrige  kredsmidler

Nettoresultat,  kredse

Repræsentantskabsmøde

Sags-  og mødeomkostninger

TR-kurser

Øvrige  medlemsmøder

Medlemsinformation

Tilskud  humanitære  formål

Krisehjælp

Legater,  rejsetilskud

Børnekulturpris

4  Andre  organisationer

FTF,  de statslige  lærerorganisationer

LC

DUS

NLS

Skolens  Venner

ClEH:nHOLm

2017 2016

kr. kr.

3.960.000 3.084.000

-295.134 -53.243

-48.871 -107.894

1.235.329 467.995

288.696 469.490

1 .997.688 1 .471  .650

I .979.423 1.312.545

1.225.182 2.383.727

10.342.313 9.028.270

44.875 24.875

232 118.005

5.496 o

30.000 o

80.603 142.880

10.422.916 9.171.150

1.419.192 1 .395.441

707.229 670.791

109.604 91 .387

51.657 44.47ei

I .OOO 1 .OOO

2.288.682 2.203.095
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Noter  til årsregnskabet

5 Sekretariatomkostninger

PersonaIeomkostninger

Løn

Lønrefusion

Rejseomkostninger

Kørsel  og diæter

ATP  mv.

Lønsumsbidrag

Uddannelsesbidrag

Kurser

Stillingsannoncer

Diverse  personaIeomkostninger

Inventar  og  IT

Inventar

IT

Medlemssystem

Sagsstyringssystem

Abonnementer

Interne  møder

€ El@:nHOLm
VI  S KA  B E P B A LAN  C E

2017

kr.

2C)16

kr.

19.150.068

-415.434

332.319

509.173

277.758

1.155.777

7.273

631 .920

270

99.251

21.748.375

18.640.044

-557.214

335.461

469.026

279.022

1.120.896

6.917

239.106

32.481

I 84.445

20.750.  184

4.829

232.243

225.087

178.686

368.256

12.486

1 .021  .587

1 .650

164.240

332.753

186.501

329.911

26.331

1 .041  .386
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Noter  til årsregnskabet

5 Sekretariatomkostninger  (Fortsat)

Administrationsomkostninger

Porto

Gebyrer

Telefon

Kontorartikler  og interne  tryksager

Gaver

Revision

Revision  vedrørende  tidligere  år

Forsikringer

Tab  på debitorer

Konstaterede  tab  på debitorer

6 Afskrivninger

Grunde  og bygninger

Ejendommen  Ravnsøvej6

Andre  anlæg,  driTtsmateriel  og inventar

EDB  hardware  mv.

Medlemssystem

Hjemmeside

Heraf  Ejendommen  Ravnsøvej  6 og Frie  Skoler

2€)17

kr.

2C116

kr.

68.808

468.628

214.876

47.49Ff3

3.008

130.688

o

114.965

I .048.469

83.162

4e,0.740

306.811

40.239

13.095

131.250

-7.883

104.757

1.132."171

5.611

5.611

23.824.042

1.150

1.i50

22.924.891

37.320

406.136

87.959

o

110.781

20.289

662.485

-494.095

168.390

37.320

406.136

86.534

2.251

144.259

65.068

741.568

-492.669

248.899
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Noter  til årsregnskabet

7 Resultatopgørelse,  Ejendommen  Ravnsøvej6

Kantineomsætning

Lejeindtægter  lokaler

Dækningsbidrag

Administrationsomkostninger

Ejendomsomkostninger

Kantineomkostninger

Resultat  før  afskrivninger

Af-  og nedskrivninger  af materielle  og immaterielle  anlægsaktiver

Resultat  før  finansielle  poster

Finansielle  indtægter

Finansielle  omkostninger

Årets  resultat

2017

kr.

369.583

263.696

633.279

-1.322.907

-824.423

-882.633

-2.396.684

-494.095

-2.890.779

1 .730

-181.158

-3.070.207

2016

kr.

416.934

263.469

680.403

-1.216.578

-762.775

-1 .077.699

-2.376.649

-492.670

-2.869.319

4.190

- 192.012

-3.057.141

[3E1 € nH0Lm
VI  S KAB  E R B ALAN  C E
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Noter  til årsregnskabet

8 Resultatopgørelse,  Frie  Skoler  (medlemsblad)

Nettoomsætning

Produktionsomkostninger

Dækningsbidrag

Redaktionsomkostninger

Salgs-  og distributionsomkostninger

Administrationsomkostninger

PersonaIeomkostninger

Resultat  før  finansielle  poster

Finansielle  indtægter

Finansielle  omkostninger

Arets  resultat

[3EH:ThHOLm

2 €)17

kr.

2016

kr.

3.030.947

-1 .094.47"1

1.936.476

-468.515

-22.700

-79.175

-1 .281  .054

85.032

150

-56

85.126

3.088.209

1.266.000

1.822.209

-377.034

-23.980

- 58.453

-1.253.661

109.081

242

-32

109.291
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Noter  til  årsregnskabet

9 Særskilte  aktiviteter

Hornstrup  Kursuscenter

DP/FSL  kursusvirksomhed  I/S

Ejendommen  Niels  Juels  Gade

Komplementarselskabet  HKC  ApS

2C117

kr.

947.305

o

-33.610

3.750

917.445

2016

kr.

740.231

- 42.029

-13.716

-6.250

678.236

IO  Materielle  anlægsaktiver

Kostpris  1.  januar  20'17

Afgang  i årets  løb

Andre  an-

Ejendom-  Ejendom-  læg, drifts-

men Niels  men Ravn-  materiel  og

Juels  Gade  søvej6  inventar

3.732.593  21.853.596  2.634.973

0 0 -531.475

EDB

hardware  Medlems-  Hjemme-

mv.  system  side

46L154  2.670.095  993.563

0 0 0

Kostpris  31.  december  2C117 3.732.593  21.853.596  2.103.498  461.154 2.670.095  993.563

Ned-  og afskrivninger  1. januar  2C)17

Årets  afskrivninger

Tilbageførte  ned-  og afskrivninger  på

afhændede  aktiver

186.600  5.248.038  2.280.C110 461.154  2.462.123  973.274

37.320 406.136  87.959 0 110.781 20.289

o 0 -531.475 o o o

Ned-  og afskrivninger  31. december

2017 223.920  5.654.174  1.836.494  461.154 2.572.904  993.563

Regnskabsmæssig  værdi  31.

december  2017 3.508.673  16.199.422  267.004 0 97.191 o

GEIEnHOLm
VI  SKABER  BALANCE



21

Noter  til  årsregnskabet

II  Tilgodehavender

Tilgodehavende  dispositionskonti

Tilgodehavender  fra  salg,  Frie  Skoler

12  Andre  tilgodehavender

Tilgodehavender  kredse

Diverse  debitorer

Udlån  til medlemmer

Tilgodehavende  personaleforening

Andre  tilgodehavender,  Ejendommen  Ravnsøvej6

13  Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalte  omkostninger

Forudbetalt  løn

Forudbetalt  frikøb

Periodeafgrænsningsposter,  Ejendommen  Ravnsøvej6

14  Værdipapirer

Aktier

Obligationer

Investeringsforeninger

[3«:1CnHOLm

2017

kr.

2016

kr.

32.951

85.688

118.639

20.000

74.115

94.115

o

222.131

246.415

3.856

20.003

492.405

4.872

114.985

127.718

o

58.868

306.443

194.149

809.045

292.824

25.040

1.321.058

326.412

824.550

237.711

121.048

1.509.721

70.000

44.631

968.951

1.083.582

70.000

57.354

959.755

1.087.109
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Noter  til årsregnskabet

15  Likvide  beholdninger

Kasse

Danske  Bank  2015404

Danske  Bank  7288085

Lån & Spar  4a1851 7a154

Mastercard

DB Netopsparing

Likvider,  Ejendommen  Ravnsøvej6

Likvider,  Frie  Skoler

16  Egenkapital

Egenkapital,  fagforening

Saldo  primo

Årets  resultat

Egenkapital,  kredse

Saldo  primo

Årets  resultat

G«:l«:nHOLm
VI  S KA  B E R B ALAN  C E

2017 2C116

kr. kr.

5.754 5.117

68.742 309.649

3 49.070

4.077.848 1.302.048

38.297 56.977

o 179

194.227 1 .482.658

89.035 61 .383

4.473.906 3.267.081

55.877.81  9 54.628.280

I .222.400 1.249.539

57.100.219 55.877.819

1.019.585 911 .691

48.871 107.894

1.068.456 1.0"19.585

58.168.675 56.897.404
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Noter  til  årsregnskabet

2017 2016

kr. kr.

17  Gæld  til  realkreditinstitutter

Lån  DLR  kredit,  Ejendommen  Niels  Juuls  Gade I .77B.434 1 .889.556

Lån DLR  kredit,  Ejendommen  Ravnsøvej4 9.871 .414 10.488.208

11 .649.848 I 2.377.764

Korffristet  del  af gæld  til reaIkreditinstitutter -732.224 -727.916

10.917.624 11.649.848

18  Konfliktbidrag  FS Ledere

FSL
Disposi-

tionsfonden

Tilgodehavende  konfliktbidrag,  oprindeligt  beløb, kr. 8.532.451 7.419.703

Indtægtsførti  Dispositionsfonden  2017 -793.896

Tilgodehavende  konfliktbidrag 6.625.807

Tilgodehavende  jF. gældsbrev,  oprindeligt  beløb, kr. 8.532.451 7.382.366 187.900

Tilskrevne  renter 54.982 o

Betalte  renter -27.272 o

Afdrag -605.996 -187.900

Tilgodehavende  hos  FS Ledere 6.804.080 o

Indtægtsført  i Dispositionsfonden,  afdrag jf. ovenstående 793.896

Mellemværendet  dækker  over den betaling af konfliktbidrag  FS Ledere har forpligtet  sig til at betale.

Over tid udgør det den samlede betaling af konfliktbidrag kr. 8.532.451. Heraf er der i 20'17

indtægtsført kr. 793.896.  Der resterer herefter kr. 6.625.807,  som vil blive indtægtsført  i

dispositionsfonden  i løbet af de kommende  år. Der er en løbende forrentning  af mellemværendet.

[3EIEr?H0Lm
VI  S KA  B E FI B A LA  N C E
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Noter  til årsregnskabet

19  Anden  gæld

A-skat  og AM-bidrag

ATP

Andre  sociale  omkostninger

FeriepengeforpIigteIse

Skyldig  løn

Skyldig  lønsum

Skyldig  kontingent

Depositum,  Ejendommen  Ravnsøvej6

Anden  gæld,  Ejendommen  Ravnsøvej6

Anden  gæld,  Frie  Skoler

Andre  skyldige  omkostninger

2017

kr.

372.042

30.577

o

3.266.361

o

324.137

98.501

50.400

166.098

250.126

422.552

4.980.794

2016

kr.

354.545

32. 471

33. 800

3.098.391

49.334

322.569

67.781

50.400

267.988

256.612

567.339

5.101.230

20  Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter o

o

g.r40

9.140

21 Eventualposter  mv.

Virksomheden  har indgået operationelle  leje- og leasingaftaler  for følgende  beløb:

Restløbetid  i 36 måneder  med  en gennemsnitlig  ydelse  på kr. 5.471,  i alt kr 196.965.

Restløbetid  i57  måneder  med  en gennemsnitlig  ydelse  på kr. 6.905,  i alt kr. 393.604.

Foreningen  har  stillet  kaution  for  Hornstrup  Kursuscenter  P/S.

22  Pantsætninger  og  sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til reaIkreditinstitutter  i FSL, Niels Juels Gade, t.kr. 1.778, er der givet pant
grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige  værdi  pr. 31/a12 2017 udgør  t.kr. 3.509.

Til sikkerhed  for gæld  til realkreditinstitutteri  Ejendommen  Ravnsøvej  6, t.kr. 9.871,  er der  givet  panti
grunde  og bygninger,  hvis  regnskabsmæssige  værdi  pr. 31/12  2017  udgør  t.kr.  16.199.

Ejerpantebrev  Ravnsøvej  6, 8240  Risskov,  t.kr.  15.000  overfor  Lån & Spar  Bank.

Lån & Spar  har  indtrædelsesret  overfor  DLRs  pant  i FSL.

C3EIEnH0Lm
VI  S K A B E R B A LA  N C E
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Resultatopgørelse  - Dispositionsfonden

Renteindtægter

Renteomkostninger

Kurstab/avance  på obligationer

Rente  til  dispositionsfond

Andel  af kontingenter

Kontingent  FS Ledere

Fagpolitisk  aktivitet

0K18  aktiviteter

Revision  og rådgivning

Resultat  før  gebyrer  og  låneomkostninger

Gebyrer  og låneomkostninger

Arets  resultat

[3EIEnH0Lm

2017

kr.

2016

kr.

99.810

o

79.928

179.738

8.635.648

793.896

-43.189

-10.625

-49.750

9.505.718

-1.194

9.504.524

87.067

-44.250

12.085

54.902

Il  .426.884

373.696

o

o

-25.000

1l  .830.482

-1.167

11.829.315
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Balance  - Dispositionsfonden

2017

kr.

2016

kr.

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Aktier  i Lærernes  Pension 4.065.513 4.065.513

Finansielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

4.065.513

4.065.513

4.065.513

4.065.513

OMSÆTNINGSAKTIVER

Udlån  til Hornstrup  Kursuscenter

Lån  til FS Ledere

Mellemregning  HKC

5.990.107

o

I .OOO.OOO

5.937.243

187.900

0

6.990.107 6.125.i43
Tilgodehavender  i alt

Obligationer 44.870 57.404

Værdipapirer  i alt 44.670 57.404

Lån  & Spar  Bank 9.806.867 1.956.740

Likvide  beholdninger  i alt

Omsætningsaktiver  i alt

9.806.867

16.841.644

1.956.740

8.139.287

AKTIVERI  ALT 20.907.157 12.204.800

Udlån til Hornstrup Kursuscenter Torrentes med samme rente, som betales på kreditforeningsIånet
optaget  i Hornstrup  Kursuscenter.  Lånet er indtil videre  afdragsfrit.

Aktieri  Lærernes  Pension  er optaget  til kostpris.  Den  indre  værdi  udgør  t.kr.  24.614.

G €:l«:nHOLm
VI  S K A B E FI B A LAN  C E



Balance  - Dispositionsfonden

PASSIVER

Egenkapital  1. januar

Årets  resultat

Egenkapital  i alt

Gældsforpligtelser

Mellemregning  fagforening

Skyldige  omkostninger

Periodeafgrænsningsposter

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

PASSIVER  I ALT

(3E1«:nHOLm
VI  SKABER  BALANCE

2017 2016

-29.621.'138  -41.450.453

9.504.524  11.829.315

-20.116.614 -29.621.138

40.998.771  41.701.278

25.000  25.000

0 99.660

41 .023.771

41 .023.771

20.907.157

41 .825.938

41 .825.938

12.204.800


