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Frie  Skolers  Lærerforening

Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for  regnskabsåret  01.01.18  - 31.12.18  for  Frie  Skolers

Lærerforening  samt  Dispositionsfonden.

Arsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabslovens  bestemmelser  for  klasse

A-virksomheder  tilpasset  foreningens  særlige  karakter.  Herudover  har  foreningen  valgt  at

følge  reglerne  for  klasse  B om  1edelsesberetningen,  jf. årsregnskabslovens  § 76a.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af foreningens  aktiver,

passiver  og finansiene  stilling  pr. 31.12.18  og resultatet  af foreningens  aktiviteter  for regn-

skabsåret  01.01.18  - 31.12.18.

Ledelsesberetningen  indeholder  efter  vores  opfattelse  en retvisende  redegørelse  for  de

forhold,  beretningen  omhandler.

Risskov,  den  20.  juni  2019

Sekretariatchefen X

/Henrik  Wisbech

Hans  Erik  Hansen

Minna  Riis
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Frie  Skolers  Laererforening

Intern  revisors  erklæring

Til  Frie  Skolers  Lærerforening.

Vi har foretaget  gennemgang  af årsrapporten  for 2m8  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 2018 omfatter  årets resultat  for 2018 samt  aktiver

og  passiver  pr.  31. december  2018.

Risskov,  den  19.  juni  2019

JoP.r'i Christiansen
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Frie  Skolers  Lærerforening

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmerne  i Frie  Skolers  Lærerforening

Konklusion

Vi  har  revideret  årsregnskabet  for Frie  Skolers  Leererforening  samt  Dispositionsfonden  for

regnskabsåzet  01.01.18  - 31.12.18,  der  omfatter  resultatopgørelse,  balance  og  noter,  herunder

anvendt  regnskabspraksis.  Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsregnskabslovens

bestemmelser  for klasse  A-virksomheder  tilpasset  foreningens  særlige  karakter.  Herudover

har  foreningen  valgl;  at  tølge  reglerne  for  klasse  B om  ledelsesberetningen,  jf.

årsregnskabslovens  § 76a.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  biIllede  af foreningens  og

Dispositionsfondens  aktiver,  passiver  og finansiene  stilling  pr. 31.12.18  samt  af resultatet  af

foreningens  aktiviteter  for regnskabsåret  01.0'1.18  - 31.12.18  i overensstemmelse  med

årsregnskabslovens  bestemmelser  for klasse  A-virksomheder  tilpasset  foreningens  særlige

karaktez.  Herudover  har  foreningen  valgt  at  følge  reglerne  for  klasse  B om

lede1sesberetningen,  jf. årsre(gnskabslovens  § 76a.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har  udføtt  vores  revision  i overensstemmelse  med  intemationale  standarder  om  revision

og de yderligere  krav,  der  er gaeldende  i Danmark.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og

krav  er naermere  beskrevet  i revisionspåtegningens  afsnit  "Revisors  ansvar  foz revisionen  af

årsregnskabet".  Vi er uafhængige  af foreningen  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  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  årsregnskabslovens  bestemmelser  for  klasse  A-virksomheder

tilpasset  foreningens  særlige  karakter.  Herudover  hay foreningen  valgt  at følge  reglerne  for

klasse  B om  1edelsesberetningen,  jf. årsregnskabslovens  § 76a. Ledelsen  har  endvidere  an-

svaret  for den  interne  kontrol,  som  ledelsen  anser  for  nødvendig  for  at udarbejde  et årsregn-

skab  uden  væsentlig  fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl.

Ved  udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for  at vurdere  foreningens  evne  til

at  fortsaette  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  foreningen,  indstine  driften  ener  ikke  har  andet  rea-
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Frie  Skolers  Lsererforening

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

listisk  alternativ  end  at gøre  dette.

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

Vores  mål  er at opnå  høj grad  af sikkerhed  for, om årsregnskabet  som  heIlhed  er uden

vaesentlig  fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl,  og  at afgive  en  revi-

sionspåtegning  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  afdaekke

væsentlig  fejlinformation,  når  sådan  findes.  Fejlinformationer  kan  opstå  som  følge  af

besvigelser  eIller fejl  og kan  betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forven-

tes, at de enkeltvis  ener  samlet  har  indflydelse  på de økonomiske  beslutninger,  som  regn-

skabsbrugerne  traeffer  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:

ø Identificerer  og vurderer  vi risikoen  for vaesentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset

om  denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl,  udformer  og  udfører  revisionshandlinger  som  reak-

tion  på disse  risici  samt  opnår  revisionsbevis,  der er tilstreekkeligt  og egnet  til  at danne

grundlag  for  vores  konklusion.  Risikoen  for  ikke  at opdage  væsentlig  fejlinformation  forår-

saget  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  ud-

forme  revisionshandlinger,  der er passende  efter  omstændighedeme,  men  ikke  for at

kunne  udtrykke  en  konklusion  om  effektiviteten  af  foreningens  interne  kontrol.

ø Tager  vi stining  til, om den  regnskabspraksis,  som  er anvendt  af ledelsen,  er passende,

samt  om  de zegnskabsmæssige  skøn  og tilknyttede  oplysninger,  som  ledelsen  har  udar-

bejdet,  er rimelige.

ø Konkluderer  vi, om  ledelsens  udarbejdelse  af årsregnskabet  på  grundlag  af regnskabsprin-

cippet  om fortsat  drift  er passende,  samt  om  der  på  grundlag  af det  opnåede  revisions-

bevis  er væsentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenl"ieder  eller  forhold,  der  kan  skabe

betydelig  tvivl  om  foreningens  evne  til  at fortsaette  driften.  Hvis  vi  konkluderer,  at der  er

en  væsentlig  usikkerhed,  skal  vi  i vores  revisionspåtegning  gøre  opmaerksom  på  oplysnin-

ger  herom  i årsregnskabet  eller,  hvis  sådanne  oplysningez  ikke  er tilstrækkelige,  modifi-

cere  vores  konklusion.  Vores  konklusioner  ey baseret  på  det  revisionsbevis,  der  er opnået

frem  til  datoen  for vores  revisionspåtegning.  Fremtidige  begivenheder  ener  forhold  kan

dog  medføre,  at foreningen  ikke  længere  kan  fortsaette  driften.
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Frie  Skolerg  Lærerforening

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

*  Tager  vi stilling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og indhold  af årsregnskabet,  her-

under  noteoplysningerne,  samt  om årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktio-

ner  og  begivenheder  på  en sådan  måde,  at der  gives  et retvisende  billede  heraf.

Vi  kommunikerer  med  den  øverste  ledelse  om blandt  andet  det  planlagi.e  omfang  og den

tidsmæssige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  her-

under  eventuelle  betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for  1edelsesberetningen.

Vores  konklusion  om  årsregnskabet  omfatter  ikke  ledelsesberetningen,  og vi  udtrykker  ingen

form  for konklusion  med  sikkerhed  om  ledelsesberetningen.

I tillmytning  til  vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at læse  ledelsesberetnin-

gen  og i den  forbindelse  overveje,  om  ledelsesberetningen  er væsentligt  inkonsistent  med  års-

regnskabet  elIler vores  viden  opnået  ved  revisionen  ener på anden  måde  synes  at indeholde

væsentlig  fejlinformation.

Vores  ansvar  er derudover  at overveje,  om ledelsesberetningen  indeholder  kreevede  oplys-

ninger  i henhold  til  årsregnskabslovens  bestemmelser  for klasse  A-virksomheder  tilpasset

foreningens  særlige  karakt.er.  Herudover  har  foreningen  valgt  at følge  reglerne  for klasse  B

om  ledelsesberetningen,  jf. årsregnskabslovens  § 76a.

Baseret  på det  udførte  arbejde  er det  vores  opfattelse,  at ledelsesberetningen  er i overens-

stemmelse  med  årsregnskabet  og  er  udarbejdet  i  overensstemmelse  med

årsregnskabslovens  bestemmelser  for klasse  a-virksornheder  tilpasset  foreningens  særlige

karakter.  herudover  har  foreningen  valgt  at  følge  reglerne  for  klasse  b  om

lede1sesberetningen,  jf. årsregnskabslovens  § 76as krav.  Vi har  ikke  fundet  veesentlig

fejlinformation  i Iede1sesberetningen.

Aarhus,  den  20. juni  2019

Beierholm

Niels  Chri.jtian  Boll

Statsaut.  revisor

(3EIEnHOLm
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Frie  Skolers  Lærerforening

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Frie  Skolers  Lærerforening  er en fagforening,  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  udviking  og trivsel.  Som  almindelige

medlemmer  kan  optages  laerere  og  børnehaveklasseledere  ved  frie  skoler  samt

afdelingsledere,  der  er ansat  med  arbejdsopgaver  på  frie  skoler  med  boafdeIlinger.

Foreningens  aktiviteter  omfatter:

ø Fagforening

ø Kursuscenter:  Hornstrup  Kursuscenter,  Vejle

ø Medlemsblad:  Frie  Skoler

*  Ejendomsdrift.  mv.:  Ejendommen  Ravnsøvej6  samt  Niels  Juels  Gade

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resultatopgørelsen  for tiden  01.01.18  - 31.12.18  udviser  et tesultat  på DKK  5.768.337  mod

DKK  1.271.271  for  tiden  01.01.17

63.937.012.

31.12.17.  Balancen  viser  en  egenkapital  på  DKK

Ledelsen  finder  årets  resultat  meget  tilfredsstillende,  saerligt  i lyset  af, at det  gode  resultat

først  og  fremmest  skyldes  fremgang  i medlemstallet.  Ved  indgangen  til  2018  havde  FSL  9.396

medlemmer.  Ved  udgangen  af året  var  vi9.941  svarende  til  en stigning  på  545 medlemmer

ener  5,8%.

De  flere  medlemmer  gav  en forøgelse  af  indtægl;erne  på  godt  11%  i forhold  til  2017,  og  uanset

at flere  medlemmer  også  giver  større  udgifter,  særligt  på sekretariatet,  er resultatet  altså

forbedret  markant.

I forhold  til  det  reviderede  budget  for  2018,  som  blev  behandlet  på generalforsamlingen  den

29. august  2018,  hvor  der  blev  budgetteret  med  et resultat  på kr. 2.959.000,  er der  også  tale

om  en  markant  forbedring.  Det  hører  dog  med  til  bffledet,  at der  i budgettet  vaz hensat  1 mio

kr. til  zepraesentantskabsmødet  i 2019,  og at der  budgetteres  med  O-resultat  for  Hornstrup

Kursuscenter.  Det  sidste  skyldes,  at overskuddet  tilbageføres  til Hornstrup  Kursuscenter.

Samlet  er det  faktiske  resultat  for 2018  således  ca. kr. 970.000  bedre  end  det  korrigerede

budget.
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Frie  Skolers  Leererforening

Ledelsesberetning

Forventet  udvikling

2018-resu1tatet  hat  således  medvirket  til at konsolidere  Frie  Skolers  Lærerforening.  Vi

forventer  ikke  et tilsvarende  resultat  for 2019, og har hener  ikke  budgetteret  med  det.

Indsatsen  for  at  fastholde  den  gode  medlemsudvikling  fastholdes,  men  det  er

repræsentantskabsmøde-år,  og  aktivitetsniveauet  er på  stort  set  alle  områdez  øget.

Efterfølgende  begivenheder

Efter  regnskabsårets  afslutning  er der  ikke  indtruffet  betydningsfulde  heendelsez.
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Frie  Skolers  Lærerforening

Note

2 Indtægter

Indtægter  i alt

Repræsentantskabsmøde  / generalforsamling

Hovedbestyrelse

Interessevaretage1se  og  synliggørelse

Kredse  og  medlemsaktivitetet

Information

Analyser

Sekretariatsomkostninger

Omkostninger  i alt

Resultat  af  primær  drift

Resultat  Hornstrup  Kursuscenter  P/S

Resultat  Komplementarselskabet  HKC  ApS

Resultat  før  finansielle  poster

10 Finansielle  indtaegter

1l  Finansielle  omkostninger

Finansielle  poster  i alt

Resultat  før  skat

Skat  af  årets  resultat

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Årets  zesultat,  kredse

Årets  resultat,  fagforening

I alt

DElE.l?HDljn
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Resultatopgørelse

2018

DKK

2017

DKK

52.689.840 47.333.491

52.689.840

- 56.489

- 5.769.354

- 2.497.984

- 8.737.157

- 2.640.678

-71.428

-28.208.424

-47.981.514

4.708.326

840.426

3.750

5.552.502

250.947

-35.112

215.835

5.768.337

o

5.768.337

47.333.491

-1.235.329

- 5.400.005

- 2.477.27B

- 8.371.180

- 2.520.884

-101.098

- 27.072.952

-47.178.726

154.765

947.305

3.750

1.105.820

204.625

-39.174

165.451

1.271.271

o

1.271.271

-30.489

5.798.826

5.768.337

48.871

1.222.400

1.271.271
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Frie  Skolers  Lærerforening

AKTIVER

Note

Ejendommen  Ravnsøvej6

Ejendommen  Niels  Juels  Gade

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

Medlemssystem

12 Materielle  anlægsaktiver  i alt

Hornstrup  Kursuscenter  P/S

Komplementarselskabet  HKC

Finansielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

Tilgodehavende  selskabsskat

14  Andre  tilgodehavender

Periodiseret  konfliktbidrag  FS Ledere

15 Periodeafgraensningsposter

Menemregning  Dispositionsfonden

Tilgodehavender  i alt

16 Aktier  og  anparter

16 0bligationer

16 Investerings-beviser

Værdipapirer  og  kapitalandele  i alt

Kontanter

Indestående  i kreditinstitutter

17 Likvide  beholdninger  i alt

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

i[3 Ej'EnHOUJaT]
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Balance

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

15.793.286

3.471.353

311.940

33.921

19.610.500

8.180.930

33.080

8.214.010

27.824.510

880

1.439.623

5.595.343

1.262.767

40.029.873

48.328.486

237.006

45.775

o

282.781

776

10.210.235

10.211.011

58.822.278

86.646.788

16.199.422

3.508.673

267.004

97.191

20.072.290

7.340.504

29.330

7.369.834

27.442.124

50.704

611.044

6.804.080

1.321.058

40.998.771

49.785.657

70.000

44.631

968.951

1.083.582

5.754

4.468.152

4.473.906

55.343.145

82.785.269
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Frie  Skolerig  Leererforening

PASSIVER

Note

Egenkapital,  primo

Årets  resultat,  kredse

Årets  resultat,  fagforening

1 Egenkapital  i alt

Andre  hensatte  forpligtelser

Hensatte  forpligtelser  i alt

18  Gæld  til  realkreditinstitutter

Deposita

Langfristede  gældsforpligtelser  i alt

19  Kortfristet  del  af  langfristede  gældsforpligtelser

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Gaeld  til  tilknyl;tede  virksomheder

19  Anden  geeld

21 Konffikf;bidrag  FS Ledere

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

21 Eventualforpligtelser

22 Pantsætninger  og  sikkerhedsstillelser

a«:l«J?H.OLm
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Balance

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

58.168.675

-30.489

5.798.826

63.937.012

1.071.482

1.071.482

10.181.067

62.400

10.243.467

736.558

211.691

31.830

4.997.678

Ei.417.070

11.394.827

21.638.294

86.646.788

56.897.404

48.871

1.222.400

58.168.675

981.367

981.367

10.917.624

62.400

10.980.024

732.224

334.948

31.830

4.930.394

6.625.807

12.655.203

23.635.227

82.785.269

13



Frie  Skolers  Lærerforening

1.  Egenkapital

Egenkapital,  fagforening:

Saldo  primo

Årets  resultat,  fagforening

Egenkapital,  fagforening  i alt

Egenkapital,  kredse:

Saldo  primo

Årets  resultat,  kredse

Egenkapital,  kredse  i alt

I alt

ncicnsocm
V I S K A B E R !l  A L A tl  C E

Noter

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

57.100.219

5.798.826

62.899.045

55.877.819

1.222.400

57.100.219

1.068.456

-30.489

1.037.967

1.019.585

48.871

1.068.456

63.937.012 58.168.675

14



Frie  Skolers  Lærerforening

2.  Indtægter

Kontingent

Kontingent  til  Dispositionsfond

Kontingent  vedr.  rabatordning

Andre  driftsindtægter

I alt

3.  Personaleomkostninger

Hovedbestyrelse

Sekretariat

Ejendommen  Ravnsøvej

Frie  Skoler  (medlemsblad)

I alt

Gennemsnitligt.  antal  beskæftigede  i året

4.  Hovedbestyrelse

Løn  / frikøb

Lønsumsafgift

Vikar

Feriepengeregulering

Rejseomkostninger

Kørsel  og  diæter

Møder

Pension

ATP

Telefon

Kurser

IT, inventar,  licens  mv.

Aboru'iement,  forsikring,  kontorartikler  mv.

Leasing  af  bil

I alt

1[3«:jE'nHD1jT)

Noter

2018

DKK

2017

DKK

62.346.875

-9.661.035

o

4.000

52.689.840

55.806.979

-8.635.648

99.660

62.500

47.333.491

3.998.701

19.922.950

1.151.590

1.152.873

26.226.114

3.899.326

18.763.603

1.087.032

1.280.456

25.030.417

37 37

3.649.273

124.847

o

38.341

244.960

329.807

498.534

304.271

6.816

48.697

387.692

13.529

56.932

65.655

5.769.354

3.538.315

111.368

742

55.589

228.647

318.427

440.659

297.864

6.816

57.849

207.882

23.184

44.742

67.921

5.400.005
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5.  Interessevaretagelse  og  synliggørelse

Andre  organisationer:

FTF,  de  statslige  laererorganisationer

LC

DUS

NLS

Skolens  Venner

Andre  organisationer  i alt

Øvrige:

Repraesentation

Folkemøde

Børnekulturpris

Legater

Humanitaere  tilskud

Øvrige  i alt

I alt

6.  Kredse  og  medlemsaktiviteter

Kredstilskud

Øvrige  kredsmidler

Nettoresultat,  kredse

Sags-  og  mødeomkostninger

TR  kurser

Øvrige  medlemsmøder

Medlemsinformation

Krisehjaelp

I alt

DE)ElnHOLm
V I g K A g E R B A t  A li  C E

Noter

2018

DKK

2017

DKK

1.472.943

735.994

80.422

34.145

I.OOO

2.324.504

1.419.192

707.229

109.604

51.657

1.OOO

2.288.682

11.034

95.821

o

o

66.625

173.480

2.497.984

3.008

105.217

30.000

5.496

44.875

188.596

2.477.278

3.880.000

82.595

30.489

528.627

2.007.251

1.567.676

577.148

63.371

8.737.157

3.960.000

- 295.134

- 48.871

288.696

1.997.688

1.979.423

489.146

232

8.371.180

16
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7.  Information

Bladet  Frie  Skoler:

Nettoomseetning

Produktionsomkostninger

Redaktionsomkostninger

Salgs-  og  distributionsomkostninger

Administrationsomkostninger

Personaleomkostninger

Finansiene  indtaegter

Finansiene  omkostninger

Bladet  Frie  Skoler  i alt

Anden  information:

Hjemmeside  inkl.  afskrivningez

Anden  information

Anden  information  i alt

I alt

8.  Analyser

Med1emsundersøgelser

I alt

[3EjEnHC»LJT1
VI SKAEIE)I  BAL/lNC €

Noter

2018

DKK

2017

DKK

-992.009

1.569.552

448.914

17.408

220.976

1.152.873

o

o

2.417.714

-974.947

q.094.471

468.515

22.700

79.175

1.281.054

-150

56

1.970.874

168.259

54.705

222.964

490.853

59.157

550.010

2.640.678 2.520.884

71.428

71.428

101.098

101.098

17



Frie  Skolers  Lærerforening

9.  Sekretariatsomkostninger

Lønudgifter:

Løn

Rejseomkostninger

Kørsel  og  dieetet

ATP  mv.

Lønsumsbidrag

Uddannelsesbidrag

Kurser

Stillingsannoncer

Diverse  personaleomkostninger

Lønudgift.er  i alt

Lokaleomkostninger:

Ejendommen  Ravnsøvej  6, jf. specifikation

Lejlighed  Niels  Juuls  Gade

Lokaleomkostninger  i alt

Inventar  og  IT:

Inventar

IT

Medlemssystem

Sagsstyringssystem

Abonnementer

Interne  møder

Inventar  og  IT  i alt

GElE.nHOLm
VI S):A3E11 gAlJNCE

Noter

2018

DKK

2017

DKK

19.803.149

291.142

443.836

295.362

1.202.329

5.455

274.963

29.279

129.099

22.474.614

18.734.634

332.319

509.173

277.758

1.155.777

7.273

631.920

273

99.251

21.748.378

3.247.153

62.911

3.310.064

3.070.207

70.930

3.141.137

34.406

242.146

423.559

213.519

373.074

11.141

1.297.845

4.829

232.243

324.577

189.977

368.256

12.486

1.132.368

18
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9.  Sekretariatsomkostninger  - fortsat

Administrationsomkostninger:

Porto

Gebyrer

Telefon

Kontorartikler  og  interne  tryksager

Revision

Revision  vedrørende  tidligere  år

Advokat

Forsikringer

Administrationsomkostninger  i alt

Tab  på  debitoret:

Konstaterede  tab  på  debitorer

Tab  på  debitorer  i alt

I alt

Noter

2018

DKK

2017

DKK

84.956

529.328

251.978

30.900

102.500

-25.519

29.975

118.623

1.122.741

68.805

468.628

214.876

47.496

130.688

o

o

114.965

1.045.458

3.160

3.160

5.611

5.611

28.208.424 27.072.952
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9.  Sekretariatsomkostninger  - fortsat  -

Specifikation,  Ejendommen  Ravnsøvej  6:

Resultatopgørelse

Kantineomsætning

Resultatandele  fra  tilknyttede  virksomheder

Indtægter  i alt

Administrationsomkostninger

Ejendomsomkostninger

Kantineomkostninger

Omkostninger  i alt

Af-  og  nedskrivning  på  materielle  anlægsaktiver

Af-  og  nedskrivninger  i alt

Finansielle  indtægter

Finansiene  omkostninger

Finansielle  poster  i alt

Årets  resultat

IO.  Finansielle  indtægter

Renter,  pengeinstitutter

Rente,  FS Ledere

Renter  og  udbytte,  veerdipapirer

Avance/tab  og  kursregulering,  værdipapirer

I alt

j3E1E.r?H0Lm

Noter

2018

DKK

2017

DKK

- 425.188

- 267.622

- 692.810

- 369.583

- 263.696

- 633.279

1.313.103

990.511

990.089

3.293.703

1.322.907

824.423

882.633

3.029.963

477.202

477.202

494.095

494.095

-1.183

170.241

169.058

-1.730

181.158

179.428

3.247.153 3.070.207

21.625

57.799

42.594

128.929

250.947

10.415

54.982

50.093

89.135

204.625
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Noter

2018

DKK

2017

DKK

11.  Finansielle  omkostninger

Renter,  realkreditinstitutter

Renter,  pengeinstitutter

Ikke-fradragsberettigede  renter  og  procenttillæg

I att

30.671

748

3.693

35.112

32.638

o

6.536

39.174

12.  Materielle  anlægsaktiver

Ejendoinmen  Andre  anlæg,  EDB

Ejendommen  Niels  Juels  dnftsmateriel  hardware

Beløb  i Da  Ravnsøvej  6  Gade  og  inventar  mv.

Medlems-

system  Hjemmeside I alt

Kostprøs  pr.  01.01.1B

Tilgang  ø året

Kostpris  pr 31.12.18

Af-  og  nedskrivninger

pr.  Ol.m.lB

Afsknvninger  i året

Af-  og  nedskrivninger

pr. 3L12.18

Regnskabsmaessig  vaerdi

pr.  31 12.IB

21.853.596  3.732.593  2.103.498  461.154  2.670.095  993.563  31814.499

0 0  116.002  0  0  0  116.002

21853.596  3.732.593  2219.500  461.154  2670.095  993563  31.930.501

- 5.654.17  4

- 406.136

- 223  920

- 37.320

-1.836.494

- 71 066

-461.154  -2.572.903

0 -63.271

-993  563  -11.742.208

0 -577.793

-6.060.3'10  -261.240  -1.907.560

15.793.2B6  3.471.353  311.940

-461.154  -2.636.174  -993.563  -12320.001

0 33.921  0  19  610.500

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

13.  Afskrivninger

Afskrivningerne  fordeles  således:

Ejendommen  Niels  Juels  Gade

Information

Sekretariat

Ejendommen  Ravnsøvej

Afskrivninger  i alt

37.320

o

63.271

477.202

577.793

37.320

20.289

110.781

494.095

662.485
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14.  Andre  tilgodehavender

Tilgodehavende  personaleforening

Diverse  debitorer

Tilgodehavender  fra  salg,  Frie  Skoler

Øvrige  tilgodehavendet,  Ejendommen  Ravnsøvej

Tilgodehavende  dispositionskonti

Tilgodehavender  kredse

Udlån  til  medlemmer

I alt

15.  Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalte  omkostninger

Forudbetalt  løn

Forudbetalt  frikøb

Periodeafgrænsningsposter,  Ejendommen  Ravnsøvej6

I alt

Ø3€:IEnHOL'm
V I S K A a E FI B A lJ  N C e

Noter

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

o

247.158

111.344

48.511

15.951

10.874

1.005.785

1.439.623

3.856

222.131

85.688

20.003

32.951

o

246.415

611.044

217.760

739.765

286.908

18.334

1.262.767

194.149

809.045

292.824

25.040

1.321.058
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Noter

16.  Andre  værdipapirer  og  kapitalandele

Beløbi  DKK

Aktier  og

anparter

Investerings-

Obligationer  beviser

Kostpris  pr.  01.01.18

Tilgang  i året

Afgang  i året

Kostpris  pr.  31.12.18

Opskrivninger  i året

Opskrivninger  pr.  31.12.18

Nedskrivninger  pr.  01.01.18

Tilbageførsel  af  nedskrivninger  på

afhændede  aktiv

Nedskrivninger  pr.  31.12.18

Regnskabsmeessig  veerdi  pr.  31.12.18

70.000

51.867

o

121.867

115.139

115.139

o

o

o

237.006

44.631

o

-2.983

41.648

4.127

4.127

o

o

o

45.775

999.968

o

- 999.968

o

o

o

- 31.017

31.017

o

o

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

17.  Likvide  beholdninger

Kassebeholdning

Danske  Bank  2015404

Danske  Bank  7288085

Lån  & Spar  418517154

Mastercard

Likvider,  Ejendommen  Ravnsøvej6

Likvider,  Frie  Skoler

I alt

776

67.534

1

9.696.194

39.156

390.354

16.996

10.211.011

5.754

68.742

3

4.077.E14E1

38.297

194.227

89.035

4.473.906

BEil.EnHOLfT)
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18.  Gæld  til  realkreditinstitutter

Lån  DLR  kredit,  Ejendommen  Niels  Juels  Gade

Lån  DLR  kredit,  Ejendommen  Ravnsøvej  6

Geeld  til  realkreditinstitutter  i alt

Kortfristet  del  af  realkreditgæld

I alt

19.  Anden  gæld

Moms  og  afgifter:

Moms  og  afgifter

Moms  og  afgifter  i alt

Medarbejderrelaterede  forpligtelser:

A-skat  og  arbejdsmarkedsbidrag

ATP  og  andre  sociale  ydelser

Feriepenge

Medarbejderre1aterede  forpligl;elser  i alt

Øvrig  anden  gæld:

Lønsumsafgift

(2%tig  geeld

Skyldigt  kontingent

Øvzig  anden  gæld  i alt

I alt

[3EIEnH0Lm
VI S K A  B ER B A LA  N C E

Noter

3L12.18

DKK

31.12.17

DKK

1.666.655

9. 250.970

10. 917.625

-736.558

10.181.067

1.778.434

9.871.414

11.649.848

-732.224

10.917.624

110.491

110.491

103.312

103.312

330.713

69.840

3. 656.849

4. 057.402

371.955

48.685

3.544.361

3.965.001

335.713

379.039

115.033

829.785

4.997.678

324.137

439.443

98.501

862.081

4.930.394
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Noter

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

20.  Konfliktbidrag  FS  Ledere

Tilgodehavende  konfliktbidrag,  oprindeligl  beløb,

kr.  8.532.451

Indtægtsført  i Dispositionsfonden

Tilgodehavende  konfliktbidrag

Tilgodehavende  jf. gaeldsbrev,  oprindeligt  beløb,

kr.  8.532.451

Tilskaevne  tentey

Betalte  renter

Afdrag

ø alt

6.625.807

-1.208.737

5.417.070

6.804.080

57.800

- 57.800

-1.208.737

5.595.343

7.419.703

-793.896

6.625.807

7.382.366

54.982

- 27.272

-605.996

6.804.080

Menemværendet  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

2018  indteegtsført  kr. 1.208.737.  Der  resterer  herefter  kr.  5.417.070,  som  vil  blive  indtægtsført  i

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

mellemvaerendet.

21.  Eventualforpligtelser

LeasingforpIigtelser

Fozeningen  har  indgået  leasingkontrakter  med  følgende  beløb:

Restløbetid  i24  måneder  med  en  gennemsnitlig  ydelse  på  kr. 5.471,  i alt  DKK  131.310.

Restløbetid  i45  måneder  med  en  gennemsnitlig  ydelse  på  l«.  6.905,  i alt  DKK  310.740.

Restløbetid  i58  måneder  med  en  geru'iemsnitlig  ydelse  på  kr.  3.143,  i alt  DKK  182.265.

Foreningen  har  stillet  kaution  for  Hornstrup  Kursuscenter  P/S.

aacnht=icm
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Noter

22.  Pantsætninger  og  sikkerhedsstillelser

Til  sikkerhed  for gæld  til  realkreditinstitutter  i FSL,  Niels  Juels  Gade,  t.DKK  1.667,  er der

givet  pant  i grunde  og  bygninger,  hvis  regnskabsrnæssige  vaerdi  udgør  t.DKK  3.471.

Til  sikkerhed  for  gæld  til  realkreditinstitutter  i FSL,  Ejendommen  Ravnsøvej,  t.DKK  9.251,  er

der  givet  pant  i grunde  og  bygninger,  hvis  regnskabsmeessige  vaerdi  udgør  t.DKK  15.793.

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

Lån  & Spar  har  indtreedelsesret  overfor  DLRs  pant  i FSL.

GEl.EnHOLm
V I S K  A  tl  E R t!  A L  A  Il  I  E 26
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23.  Resultatopgørelse  - Dispositionsfonden

Renteindtægter

Renteomkostninger

Kurstab/avance  obligationer

I alt

Andel  af  kontingenter

Kontingent  FS Ledere

Fagpolitisk  aktivitet

0K18  aktiviteter

Revision  og  zådgivning

Resultat  før  gebyrer  og  låneomkostninger

Gebyrer  og  låneomkostninger

Årets  resultat

€ EIEnHOLffl

Noter

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

138.772

- 54.795

- 266.643

-182.666

99.810

o

79.928

179.738

9.661.035

1.208.737

o

- 732.748

- 25.000

10.112.024

8.635.648

793.896

- 43.189

-10.625

- 49.750

9.325.980

-82.164

9.847.194

-1.194

9.504.524
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24.  Balance  - Dispositionsfonden

Aktiver:

Anlægsaktiver:

Aktier  i Laerernes  Pension

Anlægsaktiver  i alt

Omsaetningsaktiver:

Udlån  til  Hornstrup  Kursuscenter

Menemregning  HKC

Andre  tilgodehavender

Tilgodehavender  i alt

ObIligationer

Værdipapirer  i alt

Lån  & Spar  Bank

Likvide  beholdninger  i alt

Aktiver  i alt

.[3E1Er?HOuT1
VI  3KA9EFI  BALANCE

Noter

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

4.065.513 4.065.513

4.065.513 4.065.513

6.043.442

1.500.000

41.936

5.990.107

1.OOO.OOO

o

7.585.378 6.990.107

14.702.089 44.670

14.702.089 44.670

3.449.663 9.806.867

3.449.663 9.806.867

29.802.643 20.907.157
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Noter

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

24.  Balance  - Dispositionsfonden

Passiver:

Egenkapital  1. januar

Årets  resultat

fortsat

Egenkapital  i alt

- 20.116.614  -29.621.138

9.847.195  9.504.524

-10.269.419  -20.116.614

Mellemregning  fagfozening

Skyldige  omkostninger

Geeldsforpligtelser  i alt

40.029.873

42.189

40.072.062

40. 998.771

25.000

41. 023.771

Passiver  i alt 29.802.643 20.907.157

Udlån  til  Hornstrup  Kursuscenter  forrentes  med  samme  rente,  som  betales  på

kreditforenings1ånet  optaget  i Hornstrup  Kursuscenter.  Lånet  er indtil  videre  afdragsfrit.

Aktier  i Lærernes  Pension  er optaget  til  kostpris.  Den  indre  værdi  udgør  t.DKK  24.614.

.GEJEnHOUm
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Noter

25.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

A.vsrapporten  for  Frie  Skolers  Laererforening  samt  Dispositionsfonden  er  aflagt  i

overensstemmelse  med  årsregnskabslovens  bestemmelser  for  klasse  A-virksomheder

tilpasset  foreningens  seerlige  kazakter.  Herudover  har  foreningen  valgt  at følge  reglerne  for

klasse  B om  1edelsesberetningen,  jf. årsregnskabslovens  § 76A.

Ændring  i anvendt  regnskabspraksis

Foreningen  har  ændret  regnskabspraksis  på  følgende  områder:

Opstilling  og  rækkefølgen  af  poster  er  ændret  i resultatopgørelsen

Medlemsbladets  aktiviteter  er  indregnet  under  note  7 information.  Tidligere  havde

medlemsbladet  sin  egen  linje  i yesultatopgørelsen.  Den  tidliger  overførsel  menem  information

og  medlemsblad  på  kr. 2.056.000  er f'ernet.  Ændringen  har  ingen  indflydelse  på  resultatet.

Bortset  fra ovennævnte  områder  er den  anvendte  regnskabspraksis  uændret  i forhold  til

sidste  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes

værdiregulezinger  af  finansiene  aktiver  og  forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligele-

des  ane omkostningez,  herunder  afskrivninger  og  nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde  foreningen,  og  aktivets  veerdi  kan  måles  pålideligt.  Forpligtelser  indregnes  i balancen,

når  det  er  sandsynligt,  at  fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  foreningen,  og

forpligtelsens  værdi  kan  måles  pålideligt.  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og  forpligtelser

til  kostpris.  Efterfølgende  måles  aktiver  og fotpligtelser  som  beskrevet  nedenfor  for hver

enkelt  regnskabspost.

Ved  indregning  og  måling  tages  hensyn  til  forudsigelige  tab  og  risici,  der  fremkommer  inden

årsrapporten  aflægges,  og  som  be-  ener  afkraefter  forhold,  der  eksisterede  på  balancedagen.

LEASINGKONTRAKTER

Leasingydelser  vedrørende  operationelle  leasingkontrakter  indregnes  lineeert  i resultatopgø-

relsen  over  leasingperioden.
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25.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

RESULT  ATOPGØRELSE

Indtægter

Indtægl;er  indeholder  hovedsageligt  kontingenter.  Kontingentindtægter  indregnes  i det

regnskabsår,  de vedrører,  uanset  betalingstidspunktet.  Øvrige  indtægter  indregnes  i den

periode  de vedrører.

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfattez  omkostninger  til  repraesentantskabsmøde

hovedbestyrelse,  interessevaretagelse  og  synliggørelse,  kredse  og  medlemsaktiviteter

information,  analyser  samt  omkostninger  til  sekretariat.

Af-  og  nedskrivninger

Afskrivninger  på anlægsaktiver  tilsigter,  at  der  sker  systematisk  afskrivning  over  aktivernes

forventede  brugstid.  Der  foretages  lineære  afskrivninger  basezet  på følgende  brugstider  og

restvaerdier:

Brugstid,

Rest-

værdi

DKK

Bygninger

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

60  1.548.091

3-5år  0

Der  afskrives  ikke  på  grunde.

Afskrivningsgrundlaget  er  aktivets  kostpris  fratrukket  forventet  restværdi  ved afsluttet

brugstid.  Afskrivningsgrund1aget  reduceres  endvidere  med  eventuelle  nedskrivninger.

Brugstiden  og  zestværdien  fastsættes,  når  aktivet  er klar  til  brug,  og  revurderes  åzligt.

Nedskrivninger  af materiene  anlægsaktiver  foretages  eft.er  anvendt  regnskabspraksis  omtalt  i

afsnittet  "Nedskrivning  af  anleegsaktiver".

Andre  finansielle  poster

Under  andre  finansielle  poster  indregnes  renteindtægter  og  renteomkostninger  m.v.

Amortisering  af kurstab  og låneomkostninger  vedrørende  finansielle  forpligtelser  indregnes
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Noter

25.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

løbende  som  finansiel  omkostning.

Skat  af  årets  resultat

I resultatopgørelsen  indgår  den  foreningsskat,  som  vedrører  regnskabsåret.

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Materielle  anlægsaktiver  omfatter  grunde  og bygninger  samt  andre  anlæg,  driftsmateriel  og

inventar.

Materiene  anlægsaktiver  måles  i balancen  til  kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  af- og

nedskrivninger.

Materiene  anlægsaktiver  afskrives  lineært  baseret  på  brugstider  og restværdier,  som  fremgåy

af  afsnittet  "Af-  og  nedskrivninger".

Gevinster  ener  tab  ved  afhaendelse  af  materiene  anlægsaktiver  opgøres  som  forskenen  mellem

en  eventuel  salgspris  med  fradrag  af  salgsomkostninger  og den  regnskabsmæssige  vaerdi  på

salgstidspunktet  fratrukket  eventuelle  omkostninger  til  bortskaffelse.

Kapitalandele  i tilknyttede  virksomheder

Kapitalandele  i dattervirksomheder  indregnes  og måles  eftez  indre  vaerdis  metode,  hvilket

indebærer,  at kapitalandelene  måles  til den  forholdsrnæssige  andel  af virksomhedernes

regnskabsmæssige  indre  værdi,  opgjort  efter  modervirksomhedens  regnskabspraksis,

reguleret  for  resterende  værdi  af positiv  ener negativ  goodwill  samt  gevinster  og tab  ved

transakl;ioner  med  de pågaeldende  virksomheder.

Andre  værdipapirer  og  kapitalandele  - Dispositionsfonden

Andre  vaerdipapirer  og kapitalandele  måles  i balancen  til  kostpris  med  fradrag  for  eventuel

nedskrivning.
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Nedskrivning  af  anlægsaktiver

Den  regnskabsmæssige  værdi  af  anlaegsaktiver,  der  ikke  måles  til  dagsværdi,  vurderes  årligt

for  indikationer  på  værdiforringelse  ud  over  det,  som  udtrykkes  ved  afskrivning.

Hvis  foreningens  realiserede  afkast  af  et  aktiv  eller  en  gruppe  af  aktiver  er lavere  end  forven-

tet,  anses  dette  som  en  indikation  på  værdiforringelse.

Foreligger  der  indikationer  på  værdiforringelse,  foretages  nedskrivningstest  af hvert  enkelt

aktiv  henholdsvis  hver  gruppe  af  aktiver.

Der  foretages  nedskrivning  til  genindvindingsværdien,  hvis  deru'ie  er lavere  end  den  regn-

skabsmæssige  værdi.

Som  genindvindingsvaerdi  anvendes  den  højeste  vaerdi  af  nettosalgspris  og  kapitalvaerdi.  Ka-

pitalvaetdien  opgøres  som  nutidsværdien  af  de  forventede  nettopengestrømme  fra  anvendel-

sen  af  aktivet  eller  aktivgruppen  sarnt  forventede  nettopengestrømme  ved  salg  af  aktivet  el-

ler  aktivgruppen  efter  endt  brugstid.

Nedskrivninger  tilbageføres,  når  begrundelsen  for  nedskrivningen  ikke  længere  består.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måIles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende

vaerdi  med  fradrag  af  nedskrivninger  til  imødegåelse  af  tab.

Nedskrivninger  til  imødegåelse  af  tab  opgøres  på  grundlag  af en  individuel  vurdezing  af  de

enkelte  tilgodehavender,  når  der  på  individuelt  niveau  foreligger  en  objektiv  indikation  på,  at

et  tilgodehavende  er veerdiforringet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  der  er indregnet  under  aktivez,  ornfatter  afholdte  omkostninger

vedrørende  efterfølgende  regnskabsår.

Andre  værdipapirer

Andre  værdipapirer  måles  til  dagsværdi  svarende  til  kursværdien  på  balancedagen.
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Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

Hensatte  forpligtelser

Hensatte  forpligtelser  omfattet  fratrædelsesordning  for  formand  og  næstformand.

Omkostningen  indregnes,  nåz  foreningen  på balancedagen  har  en  retlig  eller  faktisk

forpligtelse,  og det  er sandsynligl.,  at indfrielse  af forpligtelsen  vil  medføre  et forbzug  af

foreningens  økonomiske  ressourcer.  Hensatte  forpligtelser  måles  til  nettorealisationsvaerdi

ener  dagsværdi,  såfremt  forpligl.elsen  forventes  indfriet  på  leengere  sigt.

Aktuelle  og  udskudte  skatter

Skyldig  og  tilgodehavende  aktuel  skat  indregnes  i balancen  som  beregnet  skat  af årets  skat-

tepligtige  indkomst,  reguleret  for  betalte  acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Langfristede  gældsforpligtelser  måles  til  kostpris  på  tidspunktet  for  stiftelse  af gældsforholdet

(lånoptagelsen).  Gældsforpligtelserne  måles  herefter  til  amortiseret  kostpris,  hvor  kurstab  og

låneomkostninger  indregnes  i resultatopgørelsen  som  en finansiel  omkostning  over  løbetiden

på  grundlag  af  den  beregnede,  effektive  rente  på  tidspunktet  for  stiftelse  af  gældsforholdet.

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  til  amottiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarez  til  gæl-

dens  pålydende  værdi.
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