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Frie  Skolers  Lærerforening

Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for regnskabsåret  01.01.20  - 31.12.20  for Frie  Skolers

Lærerforening  samt  Dispositionsfonden.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabslovens  bestemmelser  for  klasse

A-virksomheder  tilpasset  foreningens  samt  Dispositionsfondens  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 finansielle  stilling  pr. 31.12.20  og resultatet  af foreningens  aktiviteter  for  regn-

skabsåret  01.01.20  - 31.12.20.

Ledelsesberetningen  indeholder  efter  vores  opfattelse  en retvisende  redegørelse  for  de

forhold,  beretningen  omhandler.

Risskov,  den  IO.  juni  2021

, ostrup  a i dal  Jørgensen
' /'  l

å Friis  Sørensen  Rikke

Hanne  Lindbjerg

Kristensen

iA

e Svarre

Lars  Holm  Jensen

Minna  Riis
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Frie  Skolers  Lærerforening

Intern  revisors  erklæring

Til  Frie  Skolers  Lærerforening

Vi har foretaget  gennemgang  af årsrapporten  for 2020 for Frie Skolers  Lærerforening  samt

Dispositionsfonden.

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  ener fremhævelser.

Det  er vores  opfattelse,  at årsrapporten  for 2020 omfatter  årets  resultat  for 2020 samt  aktiver

og  passiver  pr.  31.  december  2020.

Risskov,  den ' &/s, - do  LS,

Niels  Frederiksen Jacob  Gert

tøt



Frie  Skolers  Laererforening

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmerne  i Frie  Skolers  Lærerforening

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet  for Frie  Skolers  Lærerforening  samt  Dispositionsfonden  for

regnskabsåret  01.01.20  - 31.12.20,  der  omfatter  resultatopgørelse,  balance  og noter,  herunder

anvendt  regnskabspraksis.  Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsregnskabslovens

bestemmelser  for klasse  A-virksomheder  tilpasset  foreningens  samt  Dispositionsfondens

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

ledelsesberetningen,  jf. årsregnskabslovens  § 76A.

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

Dispositionsfondens  aktiver,  passiver  og finansielle  stilling  pr. 31.12.20  samt  af resultatet  af

foreningens  samt  Dispositionsfondens  aktiviteter  for regnskabsåret  01.01.20  - 31.12.20  i

overensstemmelse  med  årsregnskabslovens  bestemmelser  for  klasse  A-virksomheder

tilpasset  foreningens  samt  Dispositionsfondens  særlige  karakter.  Herudover  har foreningen

valgt  at følge  reglerne  for klasse  B om  1ede1sesberetningen,  jf. årsregnskabslovens  § 76A.

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  samt  Dispositionsfonden  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  binede  i

overensstemmelse  med  årsregnskabslovens  bestemmelser  for  klasse  A-virksomheder

tilpasset  foreningens  samt  Dispositionsfondens  særlige  karakter.  Herudover  har foreningen

valgt  at følge  reglerne  for klasse  B om ledelsesberetningen,  jf. årsregnskabslovens  § 76A.

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  ener  fejl.
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Frie  Skolers  Lærerforening

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Ved  udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for at vurdere  foreningens  samt

Dispositionsfondens  evne  til  at fortsætte  drifi;en,  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  samt

Dispositionsfonden,  indstine  driften  ener 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  ener 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  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  forven-

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

skabsbrugerne  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:

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

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

tion  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  forår-

saget  af besvigelser  er højere  end  ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl, idet

besvigelser  kan  omfatte  sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,

vildledning  ener  tilsidesættelse  af intern  kontrol.

*  Opnår  vi forståelse  af den  interne  kontrol  med  relevans  for revisionen  for at kunne  ud-

forme  revisionshand1inger,  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 regnskabsmæssige  skøn  og tilknyttede  oplysninger,  som  ledelsen  har  udar-

bejdet,  er rimelige.

oe:tcnhot-m
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Frie  Skolers  Lærerforening

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

*  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  begivenheder  eller  forhold,  der  kan  skabe

betydelig  tvivl  om  foreningens  samt  Dispositionsfondens  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  ener forhold  kan  dog  medføre,  at foreningen  samt  Dispositionsfonden  ikke

længere  kan  fortsætte  driften.

*  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  planlagte  omfang  og den

tidsmæssige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmaessige  observationer,  her-

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

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for ledelsesberetningen.

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

form  for konklusion  med  sikkerhed  om  1edelsesberetningen.

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

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

årsregnskabet  ener vores  viden  opnået  ved revisionen  ener på anden  måde  synes  at

indeholde  væsentlig  fejlinformation.

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

ninger  i henhold  ti] årsregnskabslovens  bestemmelser  for klasse  A-virksomheder  tilpasset

foreningens  samt  Dispositionsfondens  særlige  karakt.er.  Herudover  har foreningen  valgt  at

følge  reglerne  for klasse  B om  1ede1sesberetningen,  jf. årsregnskabslovens  O 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-virksomheder  tilpasset  foreningens  særlige

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

ledelsesberetningen,  jf.  årsregnskabslovens  § 76as  krav.  Vi har  ikke  fundet  væsentlig

fejlinformation  i lede1sesberetningen.

[3EIEnHOLm
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Frie  Skolers  Lærerforening

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Aarhus,  den  10.  juni  2021

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

32 89 54 68

Niels Boll

Statsaut.  revisor

ae-tcnsocm
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Frie  Skolers  Laererforening

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Frie Skolers  Lærerforening  er en fagforening,  hvis  formål  er at varetage  med]emmernes

faglige,  pædagogiske,  juridiske  og økonomiske  interesser  som  ansatte  ved  frie  skoler  samt  at

styrke  sammenholdet  og virke  for disse  skolers  udvikling  og trivsel.  Som  alrnindelige

medlemmer  kan  optages  lærere  og  børnehavek1asseledere  ved  frie  skoler  samt

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

Foreningens  aktiviteter  omfatter:

*  Fagforening

*  Kursuscenter:  Hornstrup  Kursuscenter,  Vejle

*  Medlemsblad:  Frie  Skoler

* Ejendomsdrift  mv.:  Ejendommen  Ravnsøvej  6 samt  Niels  Juels  Gade

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resultatopgørelsen  for tiden  01.01.20  - 31.12.20  udviser  et resultat  på DKK  4.244.428  mod

DKK  968.329  for  tiden  01.01.19  - 31.12.19.  Balancen  viser  en egenkapital  på  DKK  69.149.769.

Ledelsen  finder  isoleret  set  resultatet  meget  tilfredsstillende.  Der  har  igen  i  dette

regnskabsår  været  medlemstilgang.  Ved  regnskabsårets  start  var der 10.207  medlemmer,

mens  der  ved  årets  udgang  var  10.594  medlemmer  svarende  til  en stigning  i medlemstanet

på 3,8 procent.  Denne  tilvækst  er meget  tilfredsstillende,  ikke  mindst  fordi  det  afspejler,  at  vi

kan  fastholde  en positiv  medlemsudvikling  nu på sjette  år. 134  af de nye  medlemmer  i2020

kommer  fra  højskolerne,  hvilket  markerer  starten  på en  ny  udvikling  i  Frie  Skolers

Lærerforening,  hvor  vi  for  første  gang  i  foreningens  historie  har  optaget  en  ny

medlemsgruppe.

Foreningens  indtægter,  der  har  medlemskontingenterne  som  det  helt  afgørende  element,  er i

2020 øget med  2,8 procent.  Det betyder,  at tilvæksten  i medlemstallet  og  dermed  i

kontingentindtægterne  mere  end  opvejer,  at kontingentet  for den  enkelte  ikke  stiger  uanset

at priser  og lønninger  gør  det  i begrænset  omfang.

Når  der alligevel  står  "isoleret  set" meget  tilfredsstillende  om regnskabsresultatet  ovenfor,

skyldes  det,  at den  væsentligste  grund  til  det  store  overskud  er alle  de aktiviteter,  vi  ikke  har

gennemført  i 2020. Fra den  11. marts  2020,  hvor  den første  corona-ned]ukning  blev

gennemført,  har  vi ikke  haft  et normalt  akt.ivitetsniveau.  Møder,  kurser,  rejser  osv. er blevet

aflyst  ener udsat.  Og det  er naturligvis  ikke  tilfredsstillende.  Frie  Skolers  Lærerforening  er

ikke  sat i verden  for at generere  overskud,  men  for at gennemføre  aktiviteter  til  gavn  for

medlemmerne.  Der er gennemført  meget  på trods  af de svære  betingelser,  og  direkte

adspurgt  synes  langt  de fleste  medlemmer,  at de har  fået  god  hjælp  under  coronakrisen,  men

det  er stadigvæk  ikke  sådan,  vi  gerne  ville  have  haff;  det  og gjort  det.  Derfor  "isoleret  set".

€ EIEnHOLm
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Frie  Skolers  Lærerforening

Ledelsesberetning

I resultatet  på godt  4,24  mio.  DKK  indgår  et underskud  på ca. DKK  280.000  fra Hornstrup

Kursuscenter,  og det  reene  resultat  for driften  af fagforeningen  kan  således  siges  at være  i

størrelsesordenen  4 h mio.  DKK. At  underskuddet  på Hornstrup  Kursuscenter  ikke  blev

større  i en situation,  hvor  omsætningen  faldt  med  ca. 7 mio.  DKK  skyldes  hjælpepakker  og

ikke  mindst  hårdt  og godt  arbejde  på centret  under  helt  ekstraordinære  omstændigheder.

Forventet  udvikling

I forhold  til indeværende  år, regnskabsåret  2021, kan  vi igen  se, at situationen  ornkring

corona  vil  få betydelige  konsekvenser.  Lavere  udgifter  på fagforeningsdelen  som  følge  af

udsatte  og aflyste  akt.iviteter  (møder,  kurser  etc.l  som  vi dog  håber  på og arbejder  for kan

tage  revanche  for især i andet  halvår,  mens  Hornstrup  Kursuscenter,  (næsten)  uanset

hvordan  resten  af 2021 kommer  til  at forløbe,  vil  påvirke  årsresultatet  negativt.

Efterfølgende  begivenheder

Efter  regnskabsårets  afslutning  er der  ikke  indtruffet  betydningsfulde  hændelser.
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Frie  Skolers  Laererforening

Note

2 Indtægter

Indtægter  i alt

Repræsentantskabsmøde  / generalforsamling

4 Hovedbestyrelse

5 Interessevaretagelse  og synliggørelse

6 Kredse  og  medlemsaktiviteter

7 Information

8 Analyser

9 Sekretariatsomkostninger

Omkostninger  i alt

Resultat  af  primær  drift

Resultat  Hornstrup  Kursuscenter  P/S

Resultat  Komplementarselskabet  HKC  ApS

Resultat  før  finansielle  poster

IO Finansielle  indtægter

II  Finansiene  ornkostninger

Finansielle  poster  i alt

Resultat  før  skat

Skat  af årets  resultat

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Årets  resultat,  kredse

Årets  resultat,  fagforening

I alt

€ EIEnHOLm
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Resultatopgørelse

2020

DKK

2019

DKK

55.100.352 53.619.412

55.100.352

- 56.885

- 5.917.118

-2.804.953

-7.270.503

- 3.231.397

- 243.552

- 31.288.319

-50.812.727

4.287.625

-281.832

3.750

4.009.543

323.392

-88.507

234.885

4.244.428

o

4.244.428

53.619.412

-1.465.415

- 6.013.730

- 2.790.184

-9.360.954

- 2.753.546

-426.110

- 30.504.570

-53.314.509

304.903

546.190

3.750

854.843

182.500

-69.014

113.486

968.329

o

968.329

35.062

4.209.366

4.244.428

112.773

855.556

968.329
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Frie  Skolers  Lærerforening

AKTIVER

Note

Ejendommen  Ravnsøvej  6

Ejendommen  Niels  Juels  Gade

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og inventar

Medlemssystem

12 Materielle  anlægsaktiver  i alt

Hornstrup  Kursuscenter  P/S

Komp1ementarselskabet  HKC

Finansielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

Selskabsskat

14 Andre  tilgodehavender

Periodiseret  konfliktbidrag  FS Ledere

15 Periodeafgrænsningsposter

Mellemregning  Dispositionsfonden

Tilgodehavender  i alt

16 Aktier  og  anparter

16 0bligationer

Værdipapirer  i alt

Kontanter

Indestående  i kreditinstitutter

17 Likvide  beholdninger  i alt

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

(3«:IEnHOLm
VI  !5KA  B ER  B ALAN  C E

Balance

31.12.20

DKK

31.12.19

DKK

15.097.072

3.396.713

464.342

2.963.716

21.921.843

8.445.288

40.580

8.485.868

30.407.711

1.124

724.315

3.149.078

1.030.782

38.615.953

43.521.252

1.999.116

12.916.178

14.915.294

569

1.486.804

1.487.373

59.923.919

90.331.630

15.454.443

3.434.033

221.933

o

19.110.409

8.727.120

36.830

8.763.950

27.874.359

4.021

351.486

4.380.729

1.117.422

38.299.327

44.152.985

2.446.227

10.896.719

13.342.946

655

1.186.685

1.187.340

58.683.271

86.557.630

13



Frie  Skolers  Laererforening

PASSIVER

Note

Egenkapital,  primo

Årets  resultat,  kredse

Årets  resultat,  fagforening

I Egenkapital  i alt

Andre  hensatte  forpligtelser

Hensatte  forpligtelser  i alt

18 Gæld  til  rea1kreditinstitutter

Deposita

Langfristede  gældsforpligtelser  i alt

18 Kortfristet  del  af  langfristede  gældsforpligtelser

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Gæld  til  tilknyttede  virksomheder

19 Anden  gæld

20 Konffiktbidrag  FS Ledere

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

21 Eventualforpligtelser

22 Pantsætninger  og sikkerhedsstil1elser

€ EIEnHClLm
SKABER  BALANCE

Balance

31.12.20

DKK

31.12.19

DKK

64.905.341

35.062

4.209.366

69.149.769

1.225.134

1.225.134

8.627.503

62.400

8.689.903

781.248

1.031.425

27.765

6.455.581

2.970.805

11.266.824

19.956.727

90.331.630

63.937.012

112.773

855.556

64.905.341

1.225.178

1.225.178

9.416.288

62.400

9.478.688

764.779

336.863

31.830

5.612.495

4.202.456

10.948.423

20.427.111

86.557.630

14



Noter

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

2.  Indtægter

Kontingent

Kontingent  til  Dispositionsfond

Andre  driftsindtægter

I alt

3.  Personaleomkostninger

Hovedbestyrelse

Sekretariat

Ejendommen  Ravnsøvej

Frie  Skoler  (medlemsblad)

I alt

Gennemsnitligt  antal  beskæft.igede  i året

GEH:nHClLm

31.12.20

DKK

31.12.19

DKK

63.754.601

4.209.366

67.963.967

62.899.045

855.556

63.754.601

1.150.740

35.062

1.185.802

1.037.967

112.773

1.150.740

69.149.769 64.905.341

64.995.350

-9.945.998

51.000

55.100.352

63.196.610

-9.637.480

60.282

53.619.412

4.831.013

22.496.243

1.153.090

1.531.144

30.011.490

4.533.997

21.752.229

1.127.195

1.157.648

28.571.069

39 38

15



Frie  Skolers  Lererforening

4.  Hovedbestyrelse

Løn  / frikøb

Lønsumsafgift

Feriepengeregulering

Rejseomkostninger

Kørsel  og  diæter

Møder

Pension

ATP

Telefon

Kurser

IT, inventar,  licens  mv.

Abonnement,  forsikring,  kontorartikler  mv.

Leasing  af  bil

I alt

5.  Interessevaretagelse  og  synliggørelse

Andre  organisationer:

FH,  de statslige  lærerorganisationer

LC

DUS

NLS

Andre  organisationer  i alt

Øvrige:

Repræsentation

FoIlkemøde

Børnekulturpris

Humanitære  tilskud

Øvrige  i alt

I alt

SKABER  BALANCE

Noter

2020

DKK

2019

DKK

4.151.219

142.930

304.576

144.980

179.241

270.747

368.402

6.816

50.767

59.569

36.791

101.205

99.875

5.917.118

4.123.739

135.545

46.162

192.564

312.740

347.561

357.280

6.816

42.786

204.317

58.067

120.498

65.655

6.013.730

1.676.190

845.160

172.329

45.658

2.739.337

1.603.000

808.985

115.923

65.813

2.593.721

o

5.616

o

60.000

65.616

2.804.953

10.622

69.216

50.000

66.625

196.463

2.790.184

16



Frie  Skolerg  Lærerforening

6.  Kredse  og  medlemsaktiviteter

Kredstilskud

Øvrige  kredsmidler

Nettoresultat,  kredse

Sags-  og  mødeomkostninger

TR  kurser

Øvrige  medlemsmøder

Medlemsinformation

Krisehjælp

I alt

7.  Information

Bladet  Frie  Skoler:

Nettoomsætning

Produktions-  og distributionsornkostninger

Redaktionsomkostninger

Salgsomkostninger

Administrationsornkostninger

Personaleornkostninger

Bladet  Frie  Skoler  i alt

Anden  information:

Hjemmeside  inkl.  afskrivninger

Anden  information

Anden  information  i alt

I alt

[3EIEr?H0Lm
VI  S KA  B EFI  B ALAN  CE

Noter

2020

DKK

2019

DKK

4.520.000

-495.711

- 35.062

190.245

1.639.745

611.847

844.839

-5.400

7.270.503

4.547.000

-126.555

-112.773

371.271

2.108.751

1.551.169

970.789

51.302

9.360.954

-795.270

1.464.361

245.868

18.599

230.074

1.531.144

2.694.776

-903.826

1.492.049

403.811

18.208

231.552

1.157.648

2.399.442

453.757

82.864

536.621

240.203

113.901

354.104

3.231.397 2.753.546

17



Frie  Skolers  Lærerforening

8.  Analyser

Med1emsundersøge1ser

Øvrige  analyser

I alt

9.  Sekretariatsomkostninger

Lønudgif.er:

Løn

Rejseornkostninger

Kørsel  og  diæter

ATP  mv.

Lønsumsbidrag

Uddannelsesbidrag

Kurser

Stillingsannoncer

Diverse  persona]eomkostninger

Lønudgifter  i alt

Lokaleomkostninger:

Ejendommen  Ravnsøvej  6, jf. specifikation

Lejlighed  Niels  Juuls  Gade

Lokaleornkostninger  i alt

€ EIEnHOLm
VI SKABEFI  [lALANCE

Noter

2020

DKK

2019

DKK

186.934

56.618

243.552

126.035

300.075

426.110

22.368.632

163.051

216.794

298.616

1.410.789

14.822

431.625

7.691

87.864

24.999.884

21.628.216

254.660

432.254

322.668

1.317.225

7.792

539.240

43.581

103.517

24.649.153

3.218.941

97.514

3.316.455

3.090.089

68.975

3.159.064

18



Frie  Skolers  Lærerforening

9.  Sekretariatsomkostninger  - fortsat

Inventar  og  IT:

Inventar

IT

Medlemssystem

Sagsstyringssystem

Abonnementer

Interne  møder

Inventar  og  IT  i alt

Administrationsomkostninger:

Porto

Gebyrer

Telefon

Kontorartikler  og  interne  tryksager

Revision

Revision  vedrørende  tidligere  år

Forsikringer

Administrationsornkostninger  i alt

Tab  på  debitorer:

Konstaterede  tab  på  debitorer

Tab  på  debitorer  i alt

I alt

SKABER  BALANCE

Noter

2020

DKK

2019

DKK

32.029

278.579

593.325

165.389

541.515

8.045

1.618.882

37.367

206.642

581.725

193.011

429.852

7.041

1.455.638

121.965

592.406

309.129

68.439

108.076

o

153.083

1.353.098

73.910

572.841

236.860

72.592

102.500

35.710

146.072

1.240.485

o

o

230

230

31.288.319 30.504.570

19



Frie  Skolers  Lererforening

9,  Sekretariatsomkostninger  - fortsat

Specifikation,  Ejendommen  Ravnsøvej  6:

Resultatopgørelse

Kantineomsætning

Lejeindtægt  Lærernes  a-kasse

Indtægter  i alt

Administrationsomkostninger

Ejendomsomkostninger

Kantineornkostninger

Ornkostninger  i alt

Af-  og  nedskrivning  på  materielle  anlægsaktiver

Af-  og  nedskrivninger  i alt

Finansiene  omkostninger

Finansiene  poster  i alt

Årets  resultat

S)JlBER  BALllNCE

Noter

2020

DKK

2019

DKK

- 296.043

- 275.503

- 571.546

- 411.443

- 271.085

- 682.528

1.329.679

926.886

915.241

3.171.806

1.306.258

834.803

975.903

3.116.964

526.277

526.277

92.404

92.404

496.394

496.394

159.259

159.259

3.218.941 3.090.089
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Frie  Skolers  Lærerforening

Noter

2020

DKK

2019

DKK

IO.  Finansielle  indtægter

Renter,  pengeinstitutter

Rente,  FS Ledere

Renter  og  udbytte,  værdipapirer

Avance/tab  og  kursregulering,  værdipapirer

I alt

o

34.885

184.598

103.909

323.392

11.681

51.922

26.144

92.753

182.500

11.  Finansielle  omkostninger

Renter,  realkreditinstitutter

Renter,  pengeinstitutter

Ikke-fradragsberettigede  renter  og  procenttillæg

Diverse  gebyrer

I alt

16.648

13.371

906

57.582

88.507

28.692

838

3.498

35.986

69.014

12.  Materielle  anlægsaktiver

Ejendommen  Andre  anlæg,

Ejendommen  Niels  Juels  driftsmatenel

Beløb  i DKK  Ravnsøvej  6 Gade  og inventar

Medlems-

system  Hjemmeside I alt

Kostpris  pr  OI.OI  20

Tilgang  r året

Kostpris  pz  31.12  20

Af-  og nedskrivrnnger  pr  OI OI 20

Afskrivninger  ø året

Af-  og  nedskrivntnger  pr  31 12  20

Regnskabsmæssøg  veerdi  pr  31.12.20

21921140

50116

21.971  256

- 6 466  697

- 407.4B7

- 6.874.184

15.097  072

3 732  593

o

3 732  593

- 298.560

- 37.320

- 335  880

3 396  713

2 219 500

3 61 199

2.580  699

-1.997.567

-118.790

- 2116.357

464  342

2 670.095

3 .054.923

5.725  018

- 2 670  095

- 91.207

- 2 761 302

2.963.716

993  563  31 536  891

0 3 466.238

993  563  35 003  129

- 993  563  -12  426  482

0 -654.804

- 993  563  -13.081  286

0 21 921 843

€ € lEnHOLm
VI  S KAB  EFI  EI ALA  N C E 21



Frie  Skolers  Lærerforening

13.  Afskrivninger

Afskrivningerne  fordeles  således:

Ejendommen  Niels  Juels  Gade

Sekretariat

Ejendommen  Ravnsøvej

Afskrivninger  i alt

14.  Andre  tilgodehavender

Diverse  debitorer

Tilgodehavender  fra  salg,  Frie  Skoler

Øvrige  tilgodehavender,  Ejendommen  Ravnsøvej

Tilgodehavende  dispositionskonti

Udlån  til  medlemmer

I alt

15.  Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalte  omkostninger

Forudbetalt  løn

Forudbetalt  frikøb

Periodeafgrænsningsposter,  Ejendommen  Ravnsøvej  6

I alt

[3E1 € nH0Lm
SIIJBER  BALANCE

Noter

31.12.20

DKK

31.12.19

DKK

37.320

91.207

526.277

654.804

37.320

33.921

496.394

567.635

18.456

93.649

1.125

7.100

603.985

724.315

44.158

54.375

-757

14.000

239.710

351  .486

85.436

645.160

292.315

7.871

1.030.782

121.310

694.550

291  .468

10.094

1.117.422

22



Frie  Skolers  Leererforening

16.  Andre  værdipapirer  og  kapitalandele

Beløb  i DKK

Kostpris  pr.  01.01.20

Tilgang  i året

Afgang  i året

Kostpris  pr.  31.12.20

Dagsværdiregu1eringer  pr.  m.01.20

Dagsværdireguleringer  i åvet

Dagsværdireguleringer  pr.  31.12.20

Regnskabsmæssig  værdi  pr.  31.12.20

17.  Likvide  beholdninger

Kassebeholdning

Danske  Bank  2015404

Danske  Bank  7288085

Lån  & Spar  418517154

Mastercard

Likvider,  Ejendommen  Ravnsøvej  6

Likvider,  Frie  Skoler

I alt

[3EIEf1HOLm

Noter

Aktier  og

anparter  Obligationer

2.169.059

294.536

-875.949

1.587.646

277.168

134.302

411.470

1.999.116

10.961.867

4.468.736

-2.418.884

13.011.719

-65.148

-30.393

-95.541

12.916.178

31.12.20

DKK

31.12.19

DKK

569

218.022

o

807.153

198.657

261.661

1.311

1.487.373

655

57.350

1

855.962

94.738

145.542

33.092

1.187.340

23



Frie  Skolers  Lærerforening

18.  Gæld  til  realkreditinstitutter

Lån  DLR  kredit,  Ejendommen  Niels  Juels  Gade

Lån  DLR  kredit,  Ejendommen  Ravnsøvej  6

Gæld  til  rea1kreditinstitutter  i alt

Kortfristet  del  af  realkreditgæld

I alt

19.  Anden  gæld

Moms  og  afgifter

Moms  og  afgifter  i alt

Medarbejderrelaterede  forpligtelser:

A-skat  og arbejdsmarkedsbidrag

ATP  og  andre  sociale  ydelser

Feriepenge

Medarbejderrelaterede  forpligtelser  i alt

Øvrig  anden  gæld:

Lønsumsafgift

Øvrig  gæld

Skyldigt  kontingent

Øvrig  anden  gæld  i alt

I alt

€ € lEnHOLm

Noter

31.12.20

DKK

31.12.19

DKK

1.436.314

7.972.437

1.554.214

8.626.853

9.408.751

-781.248

10.181.067

-764.779

8.627.503 9.416.288

110.515 107.521

110.515 107.521

326.380

77.24B

4.824.300

312.523

79.781

3.869.866

5.227.928 4.262.170

446.924

578.782

91.432

374.735

774.417

93.652

1.117.138 1.242.804

6.455.581 5.612.495

24
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Noter

31.12.20

DKK

31.12.19

DKK

20.  Konfliktbidrag  FS  Ledere

Tilgodehavende  konf)iktbidrag,  oprindeligt;  beløb,

DKK  8.532.451

Indtægtsført  i Dispositionsfonden

Tilgodehavende  konfliktbidrag

Tilgodehavende  jf. gældsbrev,  oprindeligt  beløb,

DKK  8.532.451

Tilskrevne  renter

Betalte  renter

Afdrag

I alt

4.202.456

-1.231.651

2.970.805

4.380.729

34.885

-34.885

-1.231.651

3.149.078

5.417.070

-1.214.614

4.202.456

5.595.343

51.922

- 51.922

-1.214.614

4.380.729

Menemværendet  dækker  over  den  betaLing  af konfliktbidrag  FS Ledere  har  forpligtet  sig  til  at

betale.  Over  tid  udgør  det  den  samlede  betaling  af konfliktbidrag  DKK  8.532.451.  Heraf  er der

i 2020 indtægtsført  DKK 1.231.651.  Der resterer  herefter  DKK 2.970.805,  som vil blive

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

mellemværendet.

21.  Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser

Foreningen  har  indgået  leasingkontrakter  med  følgende  beløb:

Restløbetid  i26  måneder  med  en gennemsnitlig  ydelse  på DKK  4.381,  i alt  DKK  113.913.

Restløbetid  i21  måneder  med  en gennemsnitlig  ydelse  på DKK  6.905,  i alt  DKK  145.012.

Restløbetid  i34  måneder  med  en gennemsnitlig  ydelse  på DKK  3.273,  i alt  DKK  '111.282.

Kautionsforpligtelser

Foreningen  har  stillet  kaution  for Hornstrup  Kursuscenter  P/S.

€ EIEr?HOLm
SKAEIER  BiANCE 25



Frie  Skolerg  Lærerforening

Noter

22.  Pantsætninger  og  sikkerhedsstillelser

Til  sikkerhed  for gæld  til  realkreditinstitutter  i FSL, Niels  Juels  Gade,  t.DKK  1.436,  er der

givet  pant  i grunde  og bygninger,  hvis  regnskabsrnæssige  værdi  udgør  t.DKK  3.397.

Til  sikkerhed  for gæld  til  realkreditinstitutter  i FSL,  Ejendommen  Ravnsøvej,  t.DKK  7.972,  er

der  givet  pant  i grunde  og bygninger,  hvis  regnskabsmæssige  værdi  udgør  t.DKK  15.097.

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

Bank  har  indtrædelsesret  overfor  DLRs  pant  i FSL.

[3 € IEnHC1Lm
VI  SKABER  EIALANCE 26



Frie  Skolers  Lærerforening

23.  Resultatopgørelse  - Dispositionsfonden

Renteindtægter

Kurstab/avance  obligationer

I alt

Andel  af  kontingenter

Kontingent  FS Ledere

0K21  aktiviteter

Højskoleaktivitet

Revision  og  rådgivning

Resultat  før  gebyrer  og  låneornkostninger

Gebyrer  og  låneomkostninger

Årets  resultat

GEl«:r?HOLm
VI S)J  B E FI B A LAN  C E

Noter

31.12.20

DKK

31.12.19

DKK

519.750

116.719

636.469

384.899

448.584

833.483

9.945.998

1.231.651

-42.810

- 331.682

- 25.000

10.778.157

9.637.480

1.214.614

-1.295

o

- 25.000

10.825.799

-154.201

11.260.425

-77.114

11.582.168

27



Frie  Skolers  Leererforening

24.  Balance  - Dispositionsfonden

Aktiver:

Anlægsaktiver:

Aktier  i Lærernes  Pension

Anlægsaktiver  i alt

Omsætningsaktiver:

Udlån  til  Hornstrup  Kursuscenter

Mellernregning  HKC

Andre  tilgodehavender

Tilgodehavender  i alt

Aktier  og  obligationer

Værdipapirer  i alt

Lån  & Spar  Bank

Likvide  beholdninger  i alt

Akt.iver  i alt

€ «:lEnHOLm

Noter

31.12.20

DKK

31.12.19

DKK

4.065.513 4.065.513

4.065.513 4.065.513

6.151.541

1.769.792

17B.747

6.097.252

1.250.000

118.909

8.100.080 7.466.161

38.869.002 28.090.441

38.869.002 28.090.441

241.876 58.906

241.876 58.906

51.276.471 39.681.021



Frie  Skolers  Lærerforening

Noter

31.12.20

DKK

31.12.19

DKK

24.  Balance  - Dispositionsfonden  - fortsat

Passiver:

Egenkapital  1. januar

Årets  resultat

Egenkapital  i alt

Menemregning  fagforening

Skyldige  ornkostninger

Gældsforpligtelser  i alt

1.312.749

11. 260.424

12. 573.173

38.615.953

87.345

38.703.298

-10.269.419

11.582.169

1.312.750

38.299.327

68.944

38.368.271

Passiver  i alt 51.276.471 39.681.021

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

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

Aktier  i Lærernes  Pension  er optaget  til  kostpris.  Den  indre  værdi  udgør  t.DKK  16.883.

25.  Oplysninger  om  dagsværdi

Beløb  i DKK

Børsnoterede

værdipapirer

FSL

Børsnoterede

værdipapirer

Disp.fonden I alt

Dagsværdi  pr.  31.12.20 14.915.294 38.869.002 53.784.296

Årets  ændringer  af dagsværdi  indregnet  i

resultatopgørelsen 103.909 116.719 220.628

Børsnoterede  aktier  og  obligationer  måles  til  dagsværdi  svarende  til kursværdien  på

balancedagen.
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Frie  Skolers  Laererforening

Noter

26.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Arsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med  årsregnskabslovens  bestemmelser  for klasse

A-virksomheder  tilpasset  foreningens  samt  Dispositionsfondens  særnge  karakter.  Herudover

har  foreningen  valgt  at  følge  reglerne  for  klasse  B om  1ede1sesberetningen,  jf.

årsregnskabslovens  § 76A.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

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

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

des  alle ornkostninger,  herunder  afskrivninger  og  nedskrivninger.

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

flyde  foreningen,  og aktivets  værdi  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  akt.iver  og forpligtelser

til kostpris.  Efl;erfølgende  måles  aktiver  og forpligtelser  som  beskrevet  nedenfor  for hver

enkelt  regnskabspost.

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

årsrapporten  aflægges,  og som  be-  ener afkræfl;er  forhold,  der  eksisterede  på balancedagen.

LEASINGKONTRAKTER

Leasingydelser  vedrørende  operationelle  leasingkontrakter  indregnes  lineært  i resultatopgø-

relsen  over  leasingperioden.

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter  indeholder  hovedsageligt  kontingenter.  Kontingentindtægter  indregnes  i  det

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

periode  de vedrører.
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Frie  Skolers  Laererforening

Noter

26.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  ornkostninger  til  repræsentantskabsmøde,

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  baseret  på følgende  brugstider  og

restværdier:

Brugstid,

Rest-

værdi

DKK

Bygninger

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og inventar

60

3 - 5 år

1.493.037

o

Der  afskrives  ikke  på grunde.

Afskrivningsgrundlaget  er aktivets  kostpris  fratrukket  forventet  restværdi  ved  afsluttet

brugstid.  Afskrivningsgrundlaget  reduceres  endvidere  med  eventuene  nedskrivninger.

Brugstiden  og restværdien  fastsættes,  når  aktivet  er klar  til  brug,  og revurderes  årligl.

Nedskrivninger  af materielle  anlægsaktiver  foretages  efter  anvendt  regnskabspraksis  omtalt  i

afsnittet  "Nedskrivning  af anlægsaktiver".

Andre  finansielle  poster

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

Amortisering  af kurstab  og låneomkostninger  vedrørende  finansiene  forpligtelser  indregnes

løbende  som  finansiel  ornkostning.

Skat  af  årets  resultat

I resultatopgørelsen  indgår  den  foreningsskat,  som  vedrører  regnskabsåret.
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Frie  Skolers  Lærerforening

Noter

26.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Materiene  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  fremgår

af afsnittet  "Af-  og  nedskrivninger".

Gevinster  ener  tab  ved  afhændelse  af  materielle  anlægsaktiver  opgøres  som  forskenen  menem

en eventuel  salgspris  med  'fradrag  af salgsomkostninger  og den  regnskabsmæssige  værdi  på

salgstidspunktet  fratrukket  eventuene  ornkostninger  til  bortskaffelse.

Kapitalandele  i tilknyttede  virksomheder

Kapitalandele  i dattervirksomheder  indregnes  og måles  efter  indre  værdis  metode.  På kapi-

talandele  i dattervirksomheder  betragtes  indre  værdis  metode  som  en  målemetode.

Gevinster  eller  tab  ved  afhændelse  af  kapitalandele  opgøres  som  forskellen  menem  afhændel-

sessummen  og den  regnskabsmæssige  værdi  af nettoakt.iver  på salgstidspunktet  inkl.  ikke

afskrevet  goodwill  samt  forventede  ornkostninger  til  salg  eller  afvikling.  Gevinster  og  tab  ind-

regnes  i resultatopgørelsen  under  indtægter  af  kapitalandele.

Nedskrivning  af  anlægsaktiver

Den  regnskabsmæssige  værdi  af anlægsaktiver,  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  ener  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  denne  er lavere  end  den  regn-

skabsmæssige  værdi.

SKABER  gALllNCE 32



Frie  Skolers  Lærerforening

Noter

26.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Som  genindvindingsværdi  anvendes  den  højeste  værdi  af nettosalgspris  og kapitalværdi.  Ka-

pitalværdien  opgøres  som  nutidsværdien  af de forventede  nettopengestrømme  fra anvendel-

sen  af aktivet  ener aktivgruppen  samt  forventede  nettopengestrømme  ved  salg  af aktivet  el-

ler aktivgruppen  efter  endt  brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende

værdi  med  fradrag  af nedskrivninger  til  imødegåelse  af  tab.

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

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

et tilgodehavende  er værdiforringet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  der  er indregnet  under  akt.iver,  omfatter  afholdte  ornkostninger

vedrørende  eflerfølgende  regnskabsår.

Andre  værdipapirer

Børsnoterede  aktier  og  obligationer  måles  til dagsværdi  svarende  til  kursværdien  på

balancedagen.

Andre  værdipapirer  og kapitalandele  i Dispositionsfonden  måles  i balancen  til  kostpris  med

fradrag  for eventuel  nedskrivning.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

Hensatte  forpligtelser

Hensatte  forpligtelser  omfatter  fratrædelsesordning  for  formand  og  næstformand.

Omkostningen  indregnes,  når  foreningen  på balancedagen  har  en  retlig  ener  faktisk

forpligtelse,  og det  er sandsynligt.,  at indfrielse  af forpligtelsen  vil medføre  et forbrug  af

foreningens  økonomiske  ressourcer.  Hensatte  forpligtelser  måles  til  nettorealisationsværdi

eller  dagsværdi,  såfremt  forpligtelsen  forventes  indfriet  på  længere  sigt.
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Noter

26.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

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 stift.else  af gældsforholdet

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

låneomkostninger  indregnes  i resultatopgørelsen  som  en finansiel  ornkostning  over  løbetiden

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

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til  gæl-

dens  pålydende  værdi.
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