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Odense Lærerforening

Foreningsoplysninger m.v.

Foreningen

Odense Lærerforening
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Odense Lærerforening

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 for Odense
Lærerforening.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 og resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Odense C, den 9. februar 2017

Kredsstyrelsen

Anne-Mette Kæseler Jensen Dennis Vikkelsø Charlotte Holm

Niels Munkholm Rasmussen Peter Hougaard Anders Sund Pedersen

Ida Clemensen Anette Essler Helmer Tine Steendorph
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Odense Lærerforening

Intern revisors erklæring

Til medlemmerne i Odense Lærerforening

Vi, kredsens kritiske revisorer, har konstateret, at kredsens midler er anvendt efter deres
formål under hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelse på kredsens generalfor-
samling og på kredsens styrelsesmøder.

Odense C, den 9. februar 2017

Lone Sinnbeck
intern revisor

Torben Lindholm
intern revisor
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Odense Lærerforening

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Odense Lærerforening

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Odense Lærerforening for regnskabsåret  01.01.16 -
31.12.16, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabsprak-
sis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og

krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis de af ledelsen god-
kendte resultatbudgetter for 2016 og 2017. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner i
tilknytning til resultatopgørelsen og noter, har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at
fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gøre dette.
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Odense Lærerforening

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en
revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed,
men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som

regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger
og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at
danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinforma-
tion forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl,
idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at

kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har
udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet 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

forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
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Odense Lærerforening

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet,
herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende trans-
aktioner 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 ledelsesberetningen.

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

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

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

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

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabs-
lovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Odense, den 9. februar 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Henrik Welinder
Statsaut. revisor
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Odense Lærerforening

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Foreningens formål er at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske
interesser og at styrke sammenholdet blandt medlemmerne. Som en del af kredsen råder
Odense Lærerforening over en særlig fond.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.16 - 31.12.16 udviser et resultat på t.DKK -117 mod t.DKK
-126 for tiden 01.01.15 - 31.12.15. Balancen viser en egenkapital på t.DKK 3.078.

Resultatet er påvirket af at ledelsen er usikker på udfaldet af de igangværende forhandlinge
med Odense Kommune omkring refusion af FTR. Foreningen har modtaget t.DKK 1.200 i
acontobetaling, men finder at der er så stor usikkerhed om det endelige forhandlingsresultat,
at man ikke finder et tilstrækkeligt grundlag for at indtægtsføre beløbet. Forhandlingerne
forventes at tage en rum tid endnu.

Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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Odense Lærerforening

Ledelsesberetning

HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtal

Beløb i t.DKK: 2016 2015 2014 2013 2012

Resultat

Kontingentindtægter 6.180 6.203 6.245 6.440 6.806

Administration Klaregade 19, 2 -5.780 -5.882 -5.899 -5.911 -6.522

Aktiviteter -1.338 -1.359 -1.138 -675 -558

Resultat før finansiering -212 -264 -1 -177 -308

Finansielle poster i alt 95 138 124 121 126

Årets resultat -117 -126 123 -56 -182

Balance

Balancesum 6.913 6.336 5.408 4.793 5.963

Egenkapital 3.078 3.195 3.321 3.198 3.254

Nøgletal

2016 2015 2014 2013 2012

Rentabilitet

Afkastningsgrad %-3,2 %-4,5 %0,0 %-3,3 %-5,6

Soliditetsgrad %44,5 %50,4 %61,4 %66,7 %54,6

Forrentning af egenkapital %-3,8 %-3,9 %3,8 %-1,7 %-5,4

Øvrige

Antal medlemmer 2.303 2.332 2.339 2.334 2.437

Heaf aktive medlemmer 1.696 1.727 1.733 1.856 1.973

Årligt kontingent pr. aktivt medlem i kr. 2.388 2.388 2.388 4.579 6.144

Tilskud fra DLF pr. aktivt medlem i kr. 2.368 2.332 2.361 988 0
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Odense Lærerforening

Resultatopgørelse

2016 2015

Ikke revideret
budget

2017

Ikke revideret
budget

2016

Note t.DKK t.DKK t.DKK t.DKK

1 Kontingentindtægter 6.180 6.203 6.250 6.250

2 Andre driftsindtægter 766 817 750 800

Indtægter i alt 6.946 7.020 7.000 7.050

3 Frikøb og ydelser til ST, TR m.fl. -2.506 -2.575 -2.490 -2.490
4 Kontorhold -210 -204 -200 -196
5 Lokaleudgifter -427 -417 -470 -480
6 Administrative gager/honorarer m.v. -2.635 -2.686 -2.664 -2.658

Resultat før aktiviteter 1.168 1.138 1.176 1.226

7 Møder og kurser m.v. -1.074 -1.055 -1.029 -938
8 Pensionister -53 -39 -62 -62
9 Lærerbladet -211 -265 -215 -195

Aktiviteter -1.338 -1.359 -1.306 -1.195

Resultat før afskrivninger -170 -221 -130 31

Afskrivninger -42 -43 -70 -45

Resultat før finansiering -212 -264 -200 -14

10 Finansielle indtægter 141 138 130 110
11 Finansielle omkostninger -46 0 0 0

Årets resultat -117 -126 -70 96

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat -117 -126 -70 96

I alt -117 -126 -70 96
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Odense Lærerforening

Balance

AKTIVER

31.12.16 31.12.15

Note t.DKK t.DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 83 125

12 Materielle anlægsaktiver i alt 83 125

13 Særlig Fond, gældsbrev 2.697 2.803
13 Deposita 51 50

Finansielle anlægsaktiver i alt 2.748 2.853

Anlægsaktiver i alt 2.831 2.978

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 163 169
Andre tilgodehavender 374 2
Periodeafgrænsningsposter 214 224

Tilgodehavender i alt 751 395

Investeringsbeviser 1.411 1.458

Værdipapirer og kapitalandele i alt 1.411 1.458

Kontanter 3 1
Indestående i pengeinstitutter 1.917 1.504

Likvide beholdninger i alt 1.920 1.505

Omsætningsaktiver i alt 4.082 3.358

Aktiver i alt 6.913 6.336
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Odense Lærerforening

Balance

PASSIVER

31.12.16 31.12.15

Note t.DKK t.DKK

Overført resultat 3.078 3.195

Egenkapital i alt 3.078 3.195

14 Andre hensatte forpligtelser 1.200 0

Hensatte forpligtelser i alt 1.200 0

Skyldige omkostninger, primært frikøb 1.515 2.063
Gæld til Særlig Fond 431 423

15 Anden gæld 689 655

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.635 3.141

Gældsforpligtelser i alt 2.635 3.141

Passiver i alt 6.913 6.336

17 Eventualforpligtelser
18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Odense Lærerforening

Noter

2016 2015

Ikke revideret
budget

2017

Ikke revideret
budget

2016
t.DKK t.DKK t.DKK t.DKK

1. Kontingentindtægter

Kredskontingent 2.164 2.176 6.250 6.250
Tilskud fra Danmarks Lærerforening 4.016 4.027 0 0

I alt 6.180 6.203 6.250 6.250

2. Andre driftsindtægter

Administration "Særlig Fond" 95 95 95 95
Udlejning, 4. sal 4 19 5 5
Akutfond-refusion 660 703 650 700
Diverse indtægter 7 0 0 0

I alt 766 817 750 800

3. Frikøb og ydelser til ST, TR m.fl.

Frikøb ST 1.675 1.845 1.800 1.800
Ad hoc frikøb ST 34 23 50 50
Ydelser til ST-medlemmer 53 47 50 45
Ydelse til formand og næstformand 458 353 350 350
Kørselsgodtgørelse m.v. 28 44 40 45
TR-frikøb 258 263 200 200

I alt 2.506 2.575 2.490 2.490

4. Kontorhold

Reparation m.v. kontormaskiner og EDB 57 55 50 50
Telefon 17 20 15 20
Porto og gebyrer 7 10 12 13
Aviser & tidsskrit 47 46 45 35
Revision 27 27 27 27
TV, licens 1 1 1 2
Kopieringsudgifter 11 12 10 14
Kontorartikler 9 11 10 15
Diverse kontorudgifter 26 22 25 20
Støtte andre organisationer 8 0 5 0

I alt 210 204 200 196
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Odense Lærerforening

Noter

2016 2015

Ikke revideret
budget

2017

Ikke revideret
budget

2016
t.DKK t.DKK t.DKK t.DKK

5. Lokaleudgifter

Husleje, el , varme, rengøring 303 296 300 310
Vedligeholdelse, udsmykning 124 121 170 170

I alt 427 417 470 480

6. Administrative gager/honorarer m.v. 

Gage kontorpersonale 2.222 2.271 2.250 2.240
Ændring i beregnede feriepenge 23 -9 0 0
ATP-bidrag 34 36 34 38
Lønsumsafgift 177 169 180 175
Andre personaleforsikringer 36 38 38 42
Personalekurser 8 49 30 30
DataLøn og kontingentopkrævning 107 106 107 108
Personaleomkostninger 28 26 25 25

I alt 2.635 2.686 2.664 2.658

7. Møder og kurser m.v.

Anden repræsentation 13 11 10 10
TR-kurser 242 222 220 220
De Fynske Kredse 36 28 15 20
6-by samarbejde 11 4 10 10
Møder i lærernes hus 203 163 130 100
Kursustilskud ledige 0 0 5 5
Generalforsamling 197 181 220 200
Kongresser 23 14 25 15
TR-rådighedsbeløb 16 36 15 25
Time/dagpenge ST + TR 15 16 20 20
Andre møder og kurser 109 63 140 95
Kommunikation og PR-udgifter 188 297 200 200
Lærerkalender 13 11 11 11
Kontingent KOS/SAKS 8 9 8 7

I alt 1.074 1.055 1.029 938
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Odense Lærerforening

Noter

2016 2015

Ikke revideret
budget

2017

Ikke revideret
budget

2016
t.DKK t.DKK t.DKK t.DKK

8. Pensionister

Møder 27 20 30 30
Udflugt, netto 23 10 22 22
Honorar til oplægsholdere 3 9 10 10

I alt 53 39 62 62

9. Lærerbladet

Lønninger og honorarer 83 79 80 80
Trykning 113 138 120 105
Distribution 15 48 15 10

I alt 211 265 215 195

10. Finansielle indtægter

Renter, pengeinstitutter 9 21 10 30
Renteindtægter i øvrigt 77 83 80 80
Udbytte, investeringsbeviser 55 0 0 0
Urealiseret kursgevinst, værdipapirer 0 34 40 0

I alt 141 138 130 110

11. Finansielle omkostninger

Urealiseret kurstab, værdipapirer 45 0 0 0
Tab ved salg, værdipapirer 1 0 0 0

I alt 46 0 0 0
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Odense Lærerforening

Noter

12. Materielle anlægsaktiver

Beløb i t.DKK

Andre anlæg,
driftsmateriel og

inventar

Kostpris pr. 01.01.16 502

Kostpris pr. 31.12.16 502

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.16 -377
Afskrivninger i året -42

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.16 -419

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.16 83

13. Finansielle anlægsaktiver

Beløb i t.DKK
Særlig Fond,

gældsbrev Deposita

Kostpris pr. 01.01.16 2.803 50
Årets tilgang 0 1
Årets afdrag -106 0

Kostpris pr. 31.12.16 2.697 51

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.16 2.697 51

14. Andre hensatte forpligtelser

Beløb i t.DKK
Andre hensatte

forpligtelser

Hensat i året 1.200

Forpligtelser pr. 31.12.16 1.200

I alt 1.200

Henstttelsen vedfører de igangværende forhandlinger med Odense Kommune omkring frikøb af FTR-
repræsentanter, hvor foreningen med forbehold for resultatet af forhandlingerne har modtaget t.DKK
1.200. Ledelsen har valgt at hensætte det modtagne beløb indtil der er indgået en aftale. Det er uvist
hvornår forhandlingerne afsluttes.
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Odense Lærerforening

Noter

31.12.16 31.12.15
t.DKK t.DKK

15. Anden gæld

Skyldig A-skat og AM-bidrag 154 147
Skyldig ATP 5 4
Skyldig pension 9 8
Feriepengeforpligtelse til funktionærer 473 450
Skyldig lønsumsafgift 48 46

I alt 689 655

16. Akutfond DLF

Opsparet 1. januar 0 0
Rådighedsbeløb for året 660 703

660 703
Forbrugt i året -660 -703

Opsparet 31. december 0 0

17. Eventualforpligtelser

Foreningen har ingen eventualforpligtelser pr. 31.12.16.

18. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Foreningen har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver. 
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Odense Lærerforening

Noter

19. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i
regnskabsklasse A.

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 finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

tilflyde 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 aktiver og forpligtelser
til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 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- eller afkræfter forhold, der eksisterede på
balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Nettoomsætning består af medlemskontinger, som medtages i henhold til forfald for
medlemmet.

Administration Klaregade 19, 2.

Administration Klaregade 19, 2. indeholder omkostninger til lokaler, kontorhold, administrative
gager og honorarer samt frikøb og ydelser til ST og TR m.fl.

Aktiviteter

Aktiviteter indeholder omkostninger til lærerbaldet, møder og kurser samt pensionister.
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Odense Lærerforening

Noter

19. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over
aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende
brugstider og restværdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi,

procent

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 0

Andre finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Foreningens skattepligtige indkomst bliver beregnet og udgiftsført i regnskabet ofr Odense
Lærerforening, Særlig Fond, hvertil der henvises.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter andre anlæg, driftsmateriel og inventar.

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. 

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår
af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.

Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver

Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.
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Odense Lærerforening

Noter

19. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

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.

Deposita, der er indregnet under aktiver, omfatter betalte deposita til udlejer vedrørende

foreningens indgåede lejeaftaler.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer indregnet inder omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balance-
dagen. 

Hensatte forpligtelser

Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til frikøb af FTR-
repræsentanter og indregnes, når foreningen på balancedagen har en retlig eller 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.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til
gældens pålydende værdi.

Frikøbsforpligtelse Kredsstyrelsen
Denne gældpost indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet og er et
udtryk for den forpligtelse, Odense Lærerforening har overfor Odense Kommune i frikøb for
perioden 1. april - 1. august, i hvilken periode udtrædende styrelsesmedlemmer er frikøbt på
deres respektive arbejdsplader på skolerne. 

Akutfonden

Foreningen har opsparet i akutfonden til ekstraordinære TR-aktiviteter. Det bevilgede men ej
anvendte beløb for regnskabsåret, er ikke aktiveret i regnskabet med specificeres i note 15.
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