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Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond
Årsrapport 2o17

Lede lsespåteg ning

Bestyrelse og kasserer har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Sankt Annæ Gymnasiums
Trivselsfond for regnskabsåret 1. januar - 3 1. december 2077 .

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og vedtægternes krav til regnskabs-
af læggelsen samt under hensyntagen til særlige regler for ikke-erhvervsdrivende fonde.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr.31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2077.

Årsrapporten indstilles til godkendelse på medlemsmødet.

Valby, den 24. maiZOLS
Ka sse re r:

Kjel Hansen

Bestyrelse:
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'Jensen Anette Holst
rektor

n

Hal ken
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Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond
Årsrapport 2017

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond for regnskabsåret 1. januar -
3 1. december 2Ol7 , der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabs-
praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik, som beskrevet på side 10 i anvendt
regnskabspraksis under hensyntagen til de særlige regler, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde.

Det er vores opfattelse, at årsreqnskabet for Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2017 ialle væsentlige henseender er udarbejdet ioverensstemmelse med god
regnskabsskik, som beskrevet på side 10 i anvendt regnskabspraksis under hensyntagen til de særlige
regler, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde.

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". Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhænqiqhed

Vi er uaf hængige af fonden 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik,
som beskrevet på side 10 i anvendt regnskabspraksis under hensyntagen til de særlige regler, der
gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde. 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 fondens 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 fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres ioverensstemmelse 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 f ejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indf lydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led ien revision, der udføres ioverensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinqer og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
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Den uaf hængige revisors revisionspåtegning

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

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

konklusion om effektiviteten af fondens 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 regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlaq af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi ivores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften. '

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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 f or 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 ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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

København, den24. maj 2018
Enrusr & Your.rc
God ke n

CVR.nr
dt nspartne rsel ska b

o 0228

Jørn Pedersen
atsaut. revisor

MNE-nr.: mne2t326
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Medlemsvalgt revisors erklæringer

Til Bestyrelsen i Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond

Undertegnede medlemsva gte revisor nar rev deret årsregnskabet for Sankt Annæ Gymnasiums
Trivselsfond for regnskabsåret 1. lanuar - 3 1. december 2017.

København, den24. mal 2018

Helmer Mørch
emsva gt revisor
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

INDT.4GTER:

Crramex & Royafu
Renter
Trivseblub
Syng-Sarnrren aften
Udbjnirg afebr,skabe
Servbekorps
Jubfrst
Overskud ved salg aftøj rn:rL
Diverse irdtægær

L-DGIFTER:
Folk es k ole n:

.-\ rrange menter. koncerter, ldster
f ilsk ud teambuildingsdag for fblkeskoleklasse

( jr nt nas ie t:
-A.rrangementer, ko ncerter, fester
Tfukud til Kinatw fbr g,.rnnasieklasse

E lerrådsarbe-ide

.)lus ik ak tiy' iteter:
f fu kud J urriormandskoret
Korw'eekends
Korbesøg
Tilskud til instrurnentalundervisningen
Brurnmerejse

P e rs o na le ar rang e me nt er :

Blomster. diverse traktementer
Pæ dago giske arrangeme nter
tilsk utl. Pe rso nale [b rening

Fcel lesudgifter:
Translokationen
Sociale tilskr-rd

Gaver fbredragsholdere, gæster, personale

- herafforbrug afhenlæggelser
Uddelinger i aft

A dm i ni s t r at i o ns ud g ft e r :
Møder
Porto, tryksager, korrtorartikler
Kassererhonorar
Revision
Gebyrer

Administrationsudgifter i ah

Nettoudgift
Driftresultat2OlT

3.158,66
80.381,48
57.1O9,74
t4.498,52
r6.6s2,OO
8.109,84
8.322,OO

14.915,40
2.947,40

!

8.228,72
2.500,00

5.r34,38
12.825,OO
4.31 1,88

11.500,00
10.000,00

22.OOO,OO

3.s67,OO

1.750,00
26.000,00

7.380,00
115.196,98
-80.000,00

4-712,50
2.709,96

20.o00,00
15.000,0o
11.111,61

35.196,98

206.O95,O4

88.731,05
117.363,99

6
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

AKTIVER PR. 31. DECEMBER 2017
Kassebehohning

Girokonto I 02 25 52

Checkkonto Nordea 836-00- 1 303 I

Foreningskonto Nordea 01 ?.-92-22512

Lager af ø1 vand lin mn
Lager afghslarer til gaver

Lager afbånd & CD

t^ager aftoj
Lager af j ubibursskrifter
Lager af kuglepenne & nremoblokke

Tilgodehnvender vedr. Servicekorps

Til-sodehavende moms

Be ho ldning af ob liptioner :

3.0 % Reakredit Darrnark 2'7.s,2047

2.0 % Nordea Realkredit. 2047

Obligationer i ah

DISPONIBLE MIDLER I ALT

BUNDNE MIDLER:

3,0 7o Realkredit Darrnark 27 5,2044
2,5 % BRF Kredt 2047

3,5 o/o Nordea Kredit SDRO 1O,2044

3,5 oÅ Nordea Kredit fuin SDRO, 2044

4,0 o/o Nordea Kredit IO110,2044

2,5 %o Reak'redit Dannrark, 20 47

2,5 oÅ Nordea Kredit SDRO 10,2047

3,0 % BRF Kredt,2047
2,5 o/oReak'redit Danrnark 2047

2,0 % Nordea Kredit Realkredit 2047

Obliptioner ialt

Kapitalkonto Nordea 812- 17 -02925

Nordea aktier

BUNDNEMIDI-E,RI ALT
AKTIVER I ALT

1.376,00

-1I1,84
18.513,00

350,00

7.573,52

13.568,00

1.792,00

109.528,30

18.508,00

2.760,80

3.964,00

5.546,56

90.458,56

198.438,79

288.891,35

2.670.465,91

52,81

14.363,20

472.265,69

2.684.881,92

3.157.147,61

7

I

19.418,00

245.619,19

278.068,02

164.897,23

18.061,96

26.451,06

603.285,77

381.444,28

113.563,92

819.662,48
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

PASSIYER PR 3T. DECEMBER 2017
Cæld:

Deposta frr ebukabe
Sk$dge omkosnri"rpr

Cæld iab

Hersættelser tra l0 12:

Saldo pr. 1 . janLrar 2017

.\ret s ibrbnrg al hensættelser

Saldo pr. 3 l.december 201 7

Hensænelser 1ia 2015

Saldo pr. 1. jarl.nr2017

Årets forbng af hensættelser

Saldo pr. 3 l.december 201 7

Hersættelser fra2016
Saldo pr. l. janmr2017

Årcts forbrug af hers ættelser

Saldo pr. 3 I .december 201 7

Egenkapital:

Disponfule midler:

Saho pr. l. jamar2017

K ursre gulering ob ligationer

85 % afårets indtægter

fuets udgifter

Disponible midler pr. 3 1 . december 20 l7

Brnrdne miCler:

Saldo pr. 1 . januar 20 l6
Kusre gulering obligationer

Kursreguhring; aktbr
15 oÅaf irets indtægter

Bwrdne miller pr. 31. december 2017

Egenkapital i ah

PASSIVER I ALT

Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond
a's'dPPort 2017

1 1.900,00

7.781,85

19.681,85

30.000,00

-30.000,00

0,00

150.000,00

-50.000,00

100.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

L

2.687.274,25

-716,81

-658,95

30.914,26

244.653,01

2.716.812,75

2.957.465,76

3.157.147,61

t
B

1 5 1.655,40

2.547,88

175.180,78

-88.731,05



Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond
Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Oplysninger om fonden

Navn
Adresse, postnr. by

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

Bestyrelse

Kasserer

Revision

Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond
Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby

Lt 67 t9 3L
5. oktober 1999
Valby
1. januar - 31. december

Michael Aage Jensen, formand
Rektor Anette Holst
Mogens Halken
Casper Joel Nielsen
Martin Ørding-Thomsen
Jørgen Greve
Martine Jørgensen
Gitte Tilling
Charlie Hanghøj
Didde Thorsted

Kjeld Hansen

Ernst & Young
God kendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Jakob Helmer MørchMedlemsvalgt revisor

Fondens væsentligste aktiviteter
Fondens formåt er at skaffe og uddele økonomiske midler til f remme af trivslen på Sankt Annæ Gymnasium
såvel i skolens hverdag som for dens kor- og musikaktiviteter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Fondens indtægter udgør 206.095kr.i2Ot7 mod24!.576 kr. sidste år. Fondens uddelinger før forbrug af
henlæggelser udgør 115.197 kr.i 2017 mod 7L4.704 kr. sidste år. Resultatopgørelsen tor 2017 udviser et
overskud på lf Z.:0+ kr. mod 42.432 kr. sidste år, og fondens balance pr. 31. decembet 2077 udviser en
egenkapital på z.OSl .+OO V,r .

Begivenheder efter balancedagen
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurde-
ringen af fondens finansielle stilling.
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Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond
Årsrapport 2017

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond for 2Ot7 er af lagt i overensstemmelse med god
regnskabsskik og vedtægternes krav til regnskabsaf læggelsen samt under hensyntagen til særlige regler
for ikke-erhvervsdrivende fonde.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

lndtægter

lndtægter f ra salg af varer og ydelser indregnes, når overgang af de væsentligste fordele og risici til
køber har fundet sted, indtægten kan opgøres påtiOetigt og betaling forventes modtaget.

lndtægter måles til dagsværdien af det aftalte vederlag.

lndtægter omfatter endvidere også nettorenteindtægter.

Uddelinger

Uddelinger omfatter uddelinger af økonomiske midler til f remme af trivslen på Sankt Annæ Gymnasium,
i henhold til fondens formå1.

Administrationsudgif ter

Administrationsudgifter omfatter omkostninger til distribution, salg, administration m.v,

Balance

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kost-
prisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der fore-
ligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskriv-
ning på individuelt niveau.

Værdipapirer

Obligationer måles til nominel værdi på balancedagen, da fonden har til hensigt at beholde obligationerne til
deres udløb. Aktier måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede kursgevinster og -tab indregnes i

egenkapitalen.

Egenkapital

Den fysiske adskillelse af de til den bundne egenkapital modsvarende værdier er sket i henhold til
Justitsministeriet bekendtgørelse nr. 721 af 37. august 1995. Overførsel af værdipapirer f ra disponible
midler til bundne midler, således at bunde midler modsvarer den bundne egenkapital, er sket den 14.
februar 2018.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi

t
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