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Ledelsespåtegning
Landskassereren og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016
for Kristeligt Forbund for Studerende.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver og
passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 10. marts 2017

Daglig ledelse:

Jakob Højlund

Lars Bjerregaard

Christian Rasmussen

(LTC-Forstander)

(Sekretariatsleder)

(Generalsekretær)

Landskasserer:
Maria Bak Laursen

Bestyrelse:

Peter Rask
(Formand)

Ellen Esmarch Pedersen
(Næstformand)

Erik Nedergaard Hansen

Jonas Kiil Sørensen

Eskild Lyngsøe Poulsen

Jette G. Christensen

Rasmus Nymann Eriksen

Dagmar Wagner Olsen

Stefan Østergaard Jensen

Jean Gilvang

Kristoffer Roager

Niels Christian Askholm

Maria Jin Hee Winberg

Ellen Højlund Wibe

Søren Edelmann Hammer
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Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
som beretningen omhandler.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til interessegrupper i Kristeligt Forbund for Studerende
Revisionspåtegning på årsregnskabet

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet
i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om
regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål samt
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, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen
udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om
regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar
for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Kristeligt Forbund for Studerende 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 i alle væsentlige henseender er
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006
om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål samt
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 Kristeligt Forbund for
Studerendes 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 Kristeligt Forbund for Studerende,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Kristeligt Forbund for Studerende for regnskabsåret 1. januar 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis, som anført på side 12 -13. Årsregnskabet udarbejdes efter
bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revison af
tilskud til støtte af ungdomsformål samt årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf.
bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006, 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
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 Kristeligt Forbund for Studerendes
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 grundlag af det
opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Kristeligt Forbund for Studerendes 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 Kristeligt
Forbund for Studerende ikke længere kan fortsætte driften.

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.
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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, samt god offentlig
revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006, 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.
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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.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede
oplysninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om
regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål samt
årsregnskabslovens regler.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i
årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen
af de midler og driften af den virksomhed, der er omfattet af regnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig
revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som
forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de
udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om
de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 10. marts 2017
CHRISTENSEN KJÆRULFF
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
CVR-nr. 15 91 56 41

Henrik W. Jørgensen
Statsautoriseret revisor
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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.
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Ledelsesberetning
Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) er en kirkelig ungdomsorganisation, der har til formål at
forkynde det kristne budskab blandt studerende og styrke fællesskabet mellem kristne på
studiestederne. KFS ledes af en bestyrelse på 15 personer som alle vælges af medlemmerne i
KFS på den årlige generalforsamling.

1. MEDLEMSKAB

Antallet af medlemmer i 2016 er således på 981, hvoraf de 886 er under 30 år.
KFS har haft en medlemsvækst på 188 medlemmer, hvoraf de 169 er under 30. Den flotte
tilvækst på omkring 20 % skyldes en målrettet indsats for at få nye medlemmer blandt de nye
studerende på de gymnasiale uddannelser samtidig med, at medlemskab stadig er relativt nyt i
KFS og derfor er der endnu ikke så stor procentdel, der slutter deres uddannelse og melder sig
ud eller fylder 30, så de ikke længere er tilskudsberettiget. Vi forventer ikke samme grad af
tilvækst de kommende år.
1.2 Lokalforeninger
KFS har tilknyttet en række KFS-foreninger, som lokalforeninger. Pr. 1. januar 2016 var der 9
lokalforeninger fordelt i fire af landets fem regioner. I løbet af 2016 er der oprettet 3 nye
lokalforeninger, hvoraf 1 med dispensation tæller med i optællingen for 2016, så der er 10
lokalforeninger.

KFS-foreninger tilknyttet landsorganisationen som lokalforeninger inden 1. januar 2016:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aalborg KFS
Aarhus KFS
Aarhus GymKFS
Basecamp KFS, Odense
Hillerød KFS
KFS KBH, København
København GymKFS
Odense KFS
Sønderjysk KFS

KFS-foreninger tilknyttet landsorganisationen som lokalforeninger i 2016:
·
·
·

KFveSt (Skjern/Tarm)
Nykøbing Falster KFS
Viborg Fælles-KFS
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1.1 Individuelle medlemmer
KFS har siden 2012 kørt med individuelt medlemskab for alle, der tilslutter sig formålet, melder
sig ind i KFS og betaler det årlige kontingent. I 2016 var medlemskontingentet på 100 kr.
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2. MÅLSÆTNING
KFS arbejdede i 2016 videre på KFS-iværksættermålsætningen der løber i en 3-årig periode fra
2014-17. I målsætningen arbejdes der med strategiske indsatsområder omkring
studiestedsarbejdet, apologetiske events, tværkulturelle grupper og events samt åbne
bibelstudiegrupper. Målene for målsætningsperioden er, at KFS hvert år oplever vækst i antal
på alle indsatsområderne.
Status for år 2 fra juni 2015 til maj 2016:
An tal jun i 2 0 14 – m a j
2 0 15

An tal jun i 2 0 15 – m aj
2 0 16

Væ ks tfakto r

Stu die s te d s gru ppe r
Ko n taktpe rs o n e r

93
142

95
131

2
-11

Aktive d elta ge re i
s tu die s te ds gru ppe r

1311

1223

-88

Åbn e bibe ls tu d ie gru ppe r
Apo lo ge tis ke e ve n ts

11
275

11
287

0
12

Tvæ rku ltu re lle e ve n ts
Tvæ rku ltu re lle gru ppe r

15
5

31
7

16
2

Opgørelsen viser, at det andet år med målsætningen gav vækst indenfor 4 ud af 7 områder.
Mest markant er stigningen i tværkulturelle events som er på 107 %.
3. MEDARBEJDERE
Målt i fuldtidsansatte var der i 2016 ca. 18 årsværk i KFS beregnet efter ATP bidrag.
Arbejdsmængden var fordelt på 21 ansatte. Af dem var de 9 ansat i ”marken”, hvor de sammen
med et stort antal frivillige bl.a. arbejder på at oprette og holde kontakt med grupper på
gymnasier, handelsskoler og højere læreanstalter, mens 4 var ansat på KFS´
ledertræningscenter i Ødsted. De sidste 8 stillinger (herunder generalsekretæren) knyttede sig
til sekretariatet.
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Ved indførslen af den nye tilskudsbekendtgørelse blev der givet dispensationsmulighed fra 12måneders kravet til lokalforeningers eksistens, hvis de kunne medføre at organisationen
opfyldte det udvidede udbredelseskrav for lokalforeninger. Med Nykøbing Falster KFS har KFS
fået en lokalforening i den sidste af landets regioner og har dermed aktive og gældende
lokalforeninger i alle landets regioner. Når Nykøbing Falster KFS tælles med i ansøgningen har
KFS dermed 10 gældende lokalforeninger i 2016.
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5. INFORMATIONS- OG RESSOURCEARBEJDET
5.1 KFS’ blad
KFS’ magasin og medlemsblad Til Tro udkom i en helt ny form i 2016. Bladet udkommer nu 4
gange årligt mod tidligere 6 gange.
Bladet har bestået dels af nyheder og reportager fra KFS, dels af temaartikler om tidsaktuelle og
faglige emner.
Bladet udkommer fire gange om året og har gennemsnitligt 44 sider. I december 2016 modtog
2448 magasinet fysisk. Samtidig modtager 268 magasinet i elektronisk form. Redaktionen
består af to ansatte og 6-7 studerende. Bladet layoutes af studerende, der bliver aflønnet.

5.2 Resourcemail
KFSpresso er navnet på KFS’ resursemail med idéer og ressourcer til studerende. KFSpresso
havde premiere i september 2005 og udkommer en gang om måneden. KFSpresso havde ved
årets udgang 1130 modtagere, og resurser fra KFSpresso lægges løbende på www.kfs.dk til fri
afbenyttelse.
5.3 Hjemmesider
www.kfs.dk er KFS´ informations-site med nyheder, nyttige oplysninger samt ressourcer til
KFS´ere og andre interesserede. Det er desuden muligt at give støtte direkte på siden via
støttemodulet, hvor der kan laves kortoverførsel eller oprettes giveraftale. Der er ligeledes et
særligt medlemsmodul til indmeldelse og kontingentbetaling.

5.4 Målsætningsmail
Seks gange om året bliver Forbøns- og Nyhedsmail sendt ud med nyheder, der primært
relaterer sig til KFS’ arbejde med målsætningen, der løber fra 2014-17. Modtagerantallet er
vokset fra 639 til 660 i løbet af 2016.
5.5 Medlemsmail
Cirka seks gange om året samt ved særlige lejligheder får KFS’ medlemmer en mail om
seneste nyt i organisationens arbejde og med særlige tilbud for medlemmer.

Penneo dokumentnøgle: 6GSY1-0B134-XHEEH-715C7-0NYTW-I4QSW

4. LEDERTRÆNING
På Ledertræningscentret (LTC) i Ødsted kaldes og udrustes unge til tjeneste og lederskab i KFS
og andre dele af kirken i Danmark. Et LTC-ophold består bl.a. af ledertræning, bibelkundskab,
evangelisation samt teamperioder. Der er pt. ansat en forstander, to lærere og en husmor på
centret (to af dem på deltid). I foråret 2016 var der 15 elever på overbygningsdelen af LTCopholdet, som bl.a. bød på et tre ugers langt udlandsophold med besøg blandt andet hos den
lokale studenterbevægelse i Montenegro og et ophold i Albanien og i efteråret 2016 begyndte
13 nye elever på basisopholdet. I de fire indlagte teamperioder i basisopholdet kom LTC’erne
ud til rigtig mange KFS’ere, KFS grupper og skoler, hvor der ikke er noget KFS-arbejde. Mange
steder fik LTC´erne lov til at deltage i undervisningstimer, og LTC’erne havde mange samtaler
med gymnasieelever om tro og kristendom. 11 af eleverne fra efteråret har valgt at fortsætte på
overbygningen i foråret 2017.
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6.1 IFES
KFS er medlem af den internationale studenterorganisation IFES (International Fellowship of
Evangelical Students), der har arbejde i 168 lande verden over. IFES’ formål er at samle
studerende til samtale om kristendom, til bøn og bibellæsning, til evangelisation - og udruste
dem til tjeneste i samfund og kirke. KFS ydede i 2016 et bidrag til IFES´ aktiviteter (og enkelte
andre aktiviteter relateret til tværkulturel mission) på 317.706 kr., hvilket svarede til 6 pct. af en
af bestyrelsen nærmere fastsat del af det foregående års gaveindtægt (målsætningen er at give
6 pct.). Bidraget er bl.a. gået til projekter i Montenegro, Grønland, Israel, IFES generelt, støtte til
Cassells Morell (IFES’ regionalsekretær i Vesteuropa) samt løn til Kjetil Spilde,
gymnasiesekretær i Europa.

6.2 Montenegro
Siden 2003 har KFS sammen med det serbiske studenterarbejde (EUS) arbejdet for at etablere
et selvstændigt studenterarbejdet i Montenegro. Dette er sket gennem udsendelse af danske
medarbejdere i perioder af et års varighed (2003-04, 2005-06 og 2012-13) og i kortere perioder
med hjælp til afvikling af lejre og andre projekter. Det montenegrinske studenterarbejde
færdiggjorde netop i 2016 en proces mod at blive etableret som en selvstændig NGO og er nu
anerkendt som organisation i Montenegro og som selvstændig IFES landsorganisation. Siden
2009 har KFS støttet en fuldtidsansat, serbisk medarbejder, som leder arbejdet med
udgangspunkt i Niksic. Denne medarbejder er nu ansat som generalsekretær i IFES
Montenegro. I 2016 har KFS’ generalsekretær besøgt Montenegro, mødtes med nøglepersoner
i studenterarbejdet og samarbejdsorganisationer. Formålet med turen var at indgå partnerskab
med den nye selvstændige organisation IFES Montenegro om fremtidigt samarbejde og støtte. I
turen deltog også Thomas Frovin, tidligere udsending til Montenegro. Fra august 2016 udsendte
KFS en 1-års volontør til det montenegrinske studenterarbejde.

6.3 Tværkulturelt arbejde
KFS er engageret i tværkulturelt arbejde på forskellige fronter. I København er der samlinger
med fællesskab, bøn og bibellæsning for internationale studerende, ligesom disse inviteres med
til de danske studerendes samlinger, hvor der er oversættelse. Dette er også tilfældet i Aarhus
StorKFS. KFS har et samarbejde med Dansk Israelsmission om konsulentbistand ift.
tværkulturel mission, gennem et missionsudvalg og i kraft af fælles rejseprojekter. Endelig har vi
et partnerskab med Sømandsmissionen om at opdyrke mulighederne for studentermission i
Grønland.

6.4 Konkrete internationale aktiviteter i 2016
I 2016 har KFS arrangeret en studietur til vores samarbejdsland Montenegro med en afstikker til
Albanien for at mødes med studerende der også. KFS har sendt deltagere til Lausanne Younger
Leaders Gathering i Indonesien. En global konference som led i et mentorforløb for unge kristne
ledere. Desuden har KFS sendt medarbejdere til internationale konferencer i vores
samarbejdsnetværk IFES herunder vores 1-årsvolontører som deltog i Student Leadership
Formacion i Polen.
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6. INTERNATIONALE OG TVÆRKULTURELLE AKTIVITETER
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7. LANDSDÆKKENDE OG REGIONALE AKTIVITETER

7.2 Påskelejr
I alt deltog 751 studerende på gymnasiale og videregående studier og frivillige ledere fra hele
landet samt ansatte. Den fem dage lange lejr planlægges og ledes af en komité bestående af ni
studerende og en ansat. Studerende og andre frivillige holder seminarer, arbejder i køkkenet,
står for div. aftenarrangementer osv. På lejren er der undervisning i to spor – ét for dem på de
gymnasiale uddannelser og et andet for de studerende på videregående uddannelser.
Aftenmøderne er fælles for alle. Temaet var ”Under forvandling” med fokus på at være under
forvandling i Kristus.

7.3 Discipeltræf
I efteråret afholder KFS en alsidig undervisningskonference over fem dage for unge fra
gymnasiale uddannelser. Discipeltræf planlægges af en komité bestående af ni gymnasieelever
og en ansat, hvilket er den samme som planlægger Påskelejr. Studerende og andre frivillige
bidrager bl.a. med studieværksteder, teknik, musik, mødeledelse og designarbejde, arbejder i
køkkenet og afholder caféer. Programmet består primært af bibeltimer, studieværksteder,
bibelstudiegrupper og aftenmøder med sang og forkyndelse. Derudover bl.a. gudstjeneste,
sport, diverse fritidsaktiviteter og forskellige typer af sjælesørgeriske tilbud. Temaet var ”På vej
– en vandring med Gud” med fokus på at have Gud med i livet som kristen på studiestedet og i
alle livets aspekter, og der var i alt 537 deltagere, frivillige samt ansatte på lejren.

7.4 Regionallejre
I regionalt regi arrangeres en række lejre samt ”kollektiv-uger”. Antallet af deltagere på disse
lejre ligger typisk omkring 12-20, og lejrene arrangeres af gymnasieelever/studerende.

7.5 Regionale events
Udover de faste ugentlige aktiviteter arrangeres der en række regionale events med foredragsog undervisningsvirksomhed, kampagner og café-arrangementer på studiestederne, som de
enkelte grupper arrangerer selv eller ved større events i samarbejde med de ansatte
medarbejdere.

I 2016 blev der arrangeret Eventweek, som er en uge med kampagnefremstød og
arrangementer på universitetscampus, i København og Aarhus.
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7.1 Lederkursus for gymnasieelever
I januar 2016 afholdtes en weekendlejr med lederoplæring for 50 studerende fra gymnasiale
uddannelsessteder, som er eller påtænker at blive KFS-ledere.
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I 2016 blev der holdt 2 Veritas Forum fordelt på universitetsbyerne København og Aarhus med
deltagelse af lokale undervisere og udenlandske gæsteundervisere. Deltagelse er gratis og
foregår på studiestedet og der har været stor interesse og tilslutning til arrangementerne med
fyldte auditorier flere steder. Deltagelsen har været ca. 50 til 100 uden at det er nøjagtigt
opgjort.

I juni 2016 udløb projektansættelsen af dialogsekretæren og KFS indgik et partnerskab om at
køre Veritas Forum videre i Danmark i fællesskab med Center for Kristen Tænkning og Center
for Kristen Apologetik.

8. INDTÆGTS- OG UDGIFTSPOSTER
KFS’ økonomi er baseret på frivillige gavebidrag, der indsamles blandt studerende og venner af
KFS. KFS er således ikke afhængig af bidrag fra det offentlige. KFS fik i 2016 1.012.004 kr. fra
DUF i driftstilskud. Til sammenligning udgjorde gaveindtægterne 5.555.154 kr.

Mht. de konkrete indtægts- og udgiftsposter henvises til selve regnskabet, hvor tallene for 2015
og 2016 fremgår. Nedenfor er vist de væsentligste poster for år 2012 til 2016.
i 1.000 kr.

Kontingentindtægter ..............
Gaveindtægter .......................
Andre indtægter .....................
Personaleomkostninger .........
Fællesudgifter ........................
Driftsresultat...........................
Årets resultat..........................
Anlægsaktiver ........................
Omsætningsaktiver ................
Egenkapital ............................
Gældsforpligtelser..................
Samlede aktiver/passiver .......

2012
5.215
751
4.583
1.357
- 398
- 280
10.191
3.950
10.977
3.164
14.141

2013
29
5.362
832
5.119
1.224
- 197
- 77
9.470
4.200
10.109
3.561
13.670

2014
34
5.506
835
5.327
1.304
- 222
- 84
9.489
4.215
10.025
3.679
13.704

2015
45
5.998
1.172
5.415
1.264
- 454
- 360
9.535
3.587
9.665
3.457
13.122

2016
55
5.535
1.271
5.240
1.463
150
188
9.528
3.480
9.853
3.155
13.008

Budget
2016
45
5.470
1.348
5.400
1.581
- 17
59

9. ANVENDELSEN AF DET FRA DUF MODTAGNE TIPSTILSKUD
De 1.012.004 kr., som KFS i 2016 modtog fra DUF, er anvendt til den almindelige drift af KFS
på linje med alle øvrige indtægter, herunder løn- og lokaleudgifter.
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7.6 Veritas Forum
Som del af en satsning med en projektansættelse af en dialogsekretær med fokus på
udbredelse af KFS-arbejdet i det videregående studiemiljø, så har KFS indgået partnerskab
med Veritas Forum som er et amerikansk koncept. Veritas Forum er et offentligt
dialogarrangement på campus med deltagelse af lokale professorer om et emne der relaterer til
den kristne tro.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kristeligt Forbund for Studerende for 2016 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

RESULTATOPGØRELSEN

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger,
realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsespris med fradrag af årlige afskrivninger.
Ejendommene er dog optaget til dagsværdi. Afskrivninger på driftsmidler foretages lineært efter
aktivernes forventede levetid således:
Driftsmidler og inventar
Automobiler

3-5 år
3-5 år

Anskaffelser under kr. 13.000 er straksafskrevet.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af
forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
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Indtægtskriterie
Kontingentindtægter, gaveindtægter og andre indtægter indtægtsføres i takt med, at beløbene
modtages.
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BALANCEN - fortsat
Værdipapirer
Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede
investeringsforeningsbeviser, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Værdireguleringen foretages over resultatopgørelsen under finansielle poster.
Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Prioritetsgæld er målt til kursværdien på statusdagen.
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2016
kr.
55.300
5.535.058
1.271.104
368.276
-226.994
-839
-4.162
-97.313
6.900.430

2015
kr.
45.025
5.998.287
1.172.216
309.445
-1.193.179
5.423
45.467
-100.464
6.282.220

9
10
11

Personaleomkostninger………………………………………… -5.239.570
Fællesomkostninger……………………………………………
-1.258.132
Internationale udgifter……………………………………………
-205.004
197.724
Driftsresultat før afskrivninger………………………………

-5.415.433
-1.154.489
-109.339
-397.041

12

Afskrivninger på anlægsaktiver…………………………………
Driftresultat………………………………………………………

-48.119
149.605

-57.456
-454.497

13

Finansielle indtægter……………………………………………
Finansielle omkostninger………………………………………

39.331
-778

94.472
0

ÅRETS RESULTAT ……………………………………………

188.158

-360.025

188.158
188.158

-360.025
-360.025

Noter
1
2
3
4
5
6
7
8

Kontingentindtægter……………………………………………
Gaveindtægter……………………………………………………
Andre indtægter…………………………………………………
Ledertræningscenter LTC (ekskl. lønninger)…………………
Ejendommen Ribevej 71………………………………………
Ejendommen Ågade 98, 4. tv.…………………………………
Ejendommen Kronprinsesse Sofies Vej 23, 1. th.……………
Til Tro (ekskl. lønninger)………………………………………
Driftsresultat før fællesudgifter………………………………

Forslag til resultatdisponering
Overført til næste år……………………………………………
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
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Balance 31. december

Noter
14 Driftsmidler og inventar…………………………………………
Ejendommen Ribevej 71, Ødsted………………………………
Ejendommen Ågade 98, 4. tv, København……………………
Ejendommen Kronprinsesse Sofies Vej 23, 1 th, Frb.………
Materielle anlægsaktiver………………………………………

2016
kr.
127.855
4.400.000
2.450.000
2.550.000
9.527.855

2015
kr.
134.974
4.400.000
2.450.000
2.550.000
9.534.974

ANLÆGSAKTIVER I ALT………………………………………

9.527.855

9.534.974

Andre tilgodehavender…………………………………………
Periodeafgrænsningsposter……………………………………
Tilgodehavender ………………………………………………

83.111
202.168
285.279

309.150
44.492
353.642

15 Værdipapirer……………………………………………………

1.856.115

1.917.905

16 Likvide beholdninger…………………………………………

1.338.509

1.315.211

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT ………………………………

3.479.903

3.586.758

AKTIVER I ALT …………………………………………………

13.007.758

13.121.732
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AKTIVER
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Balance 31. december

Saldo 1. januar……………………………………………………
Overført af årets resultat………………………………………
EGENKAPITAL I ALT …………………………………………

2016
kr.
9.665.049
188.158
9.853.207

2015
kr.
10.025.074
-360.025
9.665.049

17
18

Anlægstilskuds-forpligtelse……………………………………
Prioritetsgæld……………………………………………………
Langfristede gældsforpligtelser……………………………

36.100
1.467.427
1.503.527

72.200
1.568.481
1.640.681

18

Kortfristet del af prioritetsgæld…………………………………
Private lån…………………………………………………………
Skyldige omkostninger…………………………………………
Huslejedepositum………………………………………………
Feriepengeforpligtelse…………………………………………
Forudbetalte indtægter…………………………………………
Kortfristede gældsforpligelser………………………………

97.000
716.500
340.771
0
466.933
29.820
1.651.024

95.000
763.500
268.634
31.500
561.732
95.636
1.816.002

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT……………………………

3.154.551

3.456.683

PASSIVER I ALT ………………………………………………

13.007.758

13.121.732

Noter

19

Andre forpligtelser
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PASSIVER
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

Reguleringer:
Andre finansielle indtægter………………………………………
Kursregulering prioritetsgæld……………………………………
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver………………………

-39
4
48

13

Ændringer i driftskapital:
Ændring i tilgodehavender………………………………………
68
Ændring i langfristet gæld…………………………………………
-137
-164
Ændring i kortfristet gæld…………………………………………
Pengestrømme fra drift før finansielle poster…………………………………..
Renteindtægter og lignende indtægter……………………………………………
Pengestrømme fra driftsaktivitet………………………………………………

-233
-32
101
69

Køb/salg af materielle anlægsaktiver………………………………………………
Køb/salg af værdipapirer…………………………………………………………
Pengestrømme fra investeringsaktivitet………………………………………

-45
0
-45

Ændringer i likvider………………………………………………………………
Likvider 1. januar……………………………………………………………………
Likvider 31. december……………………………………………………………

24
1.315
1.339
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Årets resultat…………………………………………………………………………

2016
t.kr.
188

18

Noter

2 - Gaveindtægter
Kollekter ved lejre, møder m.v.…………………………………………
Høstofre………………………………………………………..…………
Kollektdag………………………………………………………..………
Gavebreve………………………………………………………..………
Faste givere………………………………………………………..……
Andre gaver………………………………………………………..………
Arv………………………………………………………..………………

3 - Andre indtægter
DUF driftstilskud………………………………………………………..…
DUF - refusion internationale udgifter………………………………..
DUF anlægstilskud, jf. note 14…………………………………………
Legater / fonde………………………………………………………..…
Kompensation moms……………………………………………………
Over-/underskud lejre……………………………………………………
Honorarer v/ansatte………………………………………………………
Copy-dan………………………………………………………..…………
Bogsalg m.v.………………………………………………………..……

2016
kr.
50.097
34.229
47.210
3.403.372
1.183.819
816.331
0
5.535.058

2015
kr.
31.855
44.769
45.498
3.188.269
1.137.366
1.369.354
181.176
5.998.287

930.000
82.004
36.100
53.154
132.684
40.119
2.099
0
-5.056
1.271.104

878.194
0
36.100
116.333
76.131
-117
13.588
25.784
26.203
1.172.216
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1 - Kontingentindtægter
Pr. 31. december 2016 udgør medlemstallet 981 heraf er 886 under 30 år. Alle medlemmer har
betalt minimum 75 kr. i kontingent i 2016.
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4 - Ledertræningscenter LTC (ekskl. lønninger)
Indtægter:
Elevindbetalinger………………………………………………………..
Gaver………………………………………………………..……………
Omkostninger vedrørende undervisning:
Rejseudgifter, gæstelærere……………………………………………
Studietur………………………………………………………..…………
Team-aktiviteter………………………………………………………..…
Øvrige aktiviteter/arrangementer………………………………………
Undervisningsmateriale/bibliotek………………………………………
Forsikringer………………………………………………………..………
Kontorartikler og småanskaffelser………………………………………
Kost………………………………………………………..………………
Telefon/Internet………………………………………………………..…

Resultat LTC, ekskl. lønninger…………………………………..

5 - Ejendommen Ribevej 71
Lejeindtægter………………………………………………………..……
Omkostninger vedrørende ejendommen:
Ejendomsskat inkl. renovation…………………………………………
Forsikringer………………………………………………………..………
Varme………………………………………………………..……………
El………………………………………………………..…………………
Vandafgift………………………………………………………..………
Ejendomsservice, pedel…………………………………………………
Vedligeholdelse, renovering LTC………………………………………
Vedligeholdelse, forstanderbolig………………………………………
Småanskaffelser, materialer……………………………………………

2016
kr.

2015
kr.

525.096
46.154
571.250

427.424
78.575
505.999

14.496
0
16.650
20.297
8.195
15.118
26.707
100.400
1.111
202.974

10.325
-48.468
22.174
38.179
8.378
15.480
27.388
122.050
1.048
196.554

368.276

309.445

102.315

94.180

11.544
20.082
24.142
38.133
27.792
31.250
81.088
66.791
28.487
329.309

11.896
21.826
51.571
32.055
22.031
17.359
1.096.862
11.269
22.490
1.287.359

-226.994

-1.193.179
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6 - Ejendommen Ågade 98, 4. tv.
Huslejeindtægter………………………………………………………..
Ejendomsskatter………………………………………………………..…
Fællesudgifter………………………………………………………..……
El og gas………………………………………………………..…………
Vedligeholdelse………………………………………………………..…
Internet………………………………………………………..……………

7 - Ejendommen Kronprinsesse Sofies Vej 23, 1. th.
Huslejeindtægter………………………………………………………..
Ejendomsskatter………………………………………………………..…
Fællesudgifter………………………………………………………..……
Vedligeholdelse………………………………………………………..…
Renteudgifter prioritetsgæld……………………………………………
Kursregulering prioritetsgæld……………………………………………

8 - Til Tro (ekskl. lønninger)
Abonnement………………………………………………………..……
Annonceindtægter………………………………………………………
Bladpuljen………………………………………………………..………

Trykkeomkostninger………………………………………………………
Layout………………………………………………………..……………
Porto………………………………………………………..………………

2016
kr.
77.520

2015
kr.
77.242

6.009
62.632
2.648
4.866
2.204
78.359

6.369
60.609
3.733
1.108
0
71.819

-839

5.423

82.336

144.192

4.083
36.456
7.519
42.039
-3.599
86.498

4.250
45.126
0
47.276
2.073
98.725

-4.162

45.467

15.000
55.600
22.756
93.356

13.600
60.450
26.974
101.024

91.039
14.820
84.810
190.669

76.324
17.145
108.019
201.488

-97.313

-100.464
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9 - Personaleomkostninger
Gager og lønninger………………………………………………………
Dagpengerefusion………………………………………………………
Pension………………………………………………………..…………
Sociale omkostninger……………………………………………………

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte i regnskabsåret…………..

10 - Fællesomkostninger
Rejse- og opholdsudgifter………………………………………………
Driftsudgifter biler……………………………………………………….
Indtægter fra udlån af biler………………………………………………
Kontorleje sekretærer……………………………………………………
Porto………………………………………………………..………………
Telefon………………………………………………………..……………
Papir og kontorartikler m.v.………………………………………………
Bank, PBS og kortgebyrer………………………………………………
Data-løn………………………………………………………..…………
Forsikringer………………………………………………………..………
Annoncer m.v.………………………………………………………..……
Præsentationsmaterialer…………………………………………………
Småanskaffelser………………………………………………………..…
Edb-service og software…………………………………………………
Kontingenter og abonnementer…………………………………………
Repræsentation………………………………………………………..…
Personaleudgifter inkl. kurser……………………………………………
Revision og regnskabsmæssig assistance m.v.………………………
NOSA, medlemsbidrag m.v.……………………………………………
Veritas Forum………………………………………………………..……
Fællessangbogsprojekt…………………………………………………
Åndsfrihedsprojekt………………………………………………………
IFES………………………………………………………..………………
Hjemmeside………………………………………………………..……
Indsamling………………………………………………………..………
Diverse………………………………………………………..……………

2016
kr.
5.188.076
-228.723
215.126
65.091
5.239.570

2015
kr.
5.182.021
-41.980
206.945
68.447
5.415.433

18

17

162.109
133.465
-15.923
25.013
27.751
14.743
20.183
84.198
11.060
20.733
100.840
10.384
14.492
37.685
16.599
33.210
134.622
76.844
15.478
-166
0
5.456
317.706
11.309
8.448
-8.107
1.258.132

145.428
120.155
-13.050
16.108
32.447
18.225
24.469
86.294
11.391
24.139
6.631
4.970
16.393
62.017
13.124
32.974
110.457
73.000
17.763
49.328
407
8.000
278.253
10.320
3.977
1.269
1.154.489
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Noter - fortsat
2016
kr.

Aktiviteter i udlandet:
LTC studietur i samarbejdsland Montenegro………………….
Projektbesøg ved samarbejdspartner i Montenegro…………………
Erfamøde for generalsekretærer i Tyskland………………………
New GenSec's network, Irland……………………………………..
FEUER - netværkssamling for universitetsevangelister i IFES
Europa…………………………………………………………………
Young staff Network, Polen…………………………………………..
Bulgarien……………………………………………………………….
High school network, Tjekkiet………………………………………
Lausanne Younger Leaders Gathering (YLG2016), Indonesien……
Student Leadership Formacion, Polen…………………………….

12 - Afskrivninger på anlægsaktiver
Inventar/edb………………………………………………………..……
Automobiler………………………………………………………..………
Gevinst/Tab ved afhændelse af automobil……………………………

13 - Finansielle indtægter
Renteindtægter, bankindestående………………………………………
Udlodning, investeringsforeninger………………………………………
Kursregulering, værdipapirer……………………………………………

10.764

111.460
7.488
5.961
1.737
6.838
2.763
5.046
2.993
41.117
8.837
194.240
205.004

109.339

7.015
46.312
-5.208
48.119

23.060
38.896
-4.500
57.456

0
101.121
-61.790
39.331

34
92.828
1.610
94.472
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11 - Internationale udgifter
Aktiviteter i Danmark:
Inspirationsmøde med deltagere fra Armenien, Bulgarien og
Israel……………………………………………………………………..

2015
kr.
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14 - Driftsmidler og inventar

Afskrivninger 1. januar …………………………………………………
Årets afskrivninger………………………………………………………
Tilbageførte afskrivninger vedrørende afgang………………………
Afskrivninger 31. december ……………………………………………

131.304
7.015
0
138.319

48.896
46.312
-13.708
81.500

Regnskabsmæssig værdi 31. december……………………………

9.355

118.500

15 - Værdipapirer
Danske Invest Erhverv
afd. Kommuner 4
Danske Invest Danmark
Danske Invest indeks Norden

Beholdning
stk.

Anskaffelsessum

Kursværdi
31/12 2016

Udbytte

14.712
1.220
531
16.463

1.551.764
142.956
31.999
1.726.719

1.489.443
295.545
71.127
1.856.115

39.723
55.876
5.522
101.121

2016
kr.
9.603
329
919.151
202.564
27.960
166.272
4.818
7.812
1.338.509

2015
kr.
20.827
282
1.250.178
6.555
3.390
26.960
1.438
5.581
1.315.211

16 - Likvide beholdninger
Kasse, KFS………………………………………………………………
Valutakasse, KFS…………………………………………………………
Danske Bank, konto 405-4954…………………………………………
Danske Bank, konto 274-171-4240……………………………………
Danske Bank, konto 187-9650…………………………………………
Danske Bank, konto 102-6097…………………………………………
Kasse, LTC………………………………………………………………
Danske Bank, konto 499-4639…………………………………………
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Inventar/Edb Automobiler
Anskaffelsessum 1. januar ………………………………………………
147.674
167.500
0
56.000
Tilgang………………………………………………………..……………
Afgang………………………………………………………..……………
0
-23.500
Anskaffelsessum 31. december ………………………………………
147.674
200.000

24

17 - Anlægstilskuds-forpligtelse
Bevilget anlægstilskud fra DUF…………………………………………

361.000

361.000

Nedskrivning 1. januar……………………………………………………
Årets nedskrivning, 10%..................................................................
Nedskrivning 31. december……………………………………………

-288.800
-36.100
-324.900

-252.700
-36.100
-288.800

36.100

72.200

Tilbagebetalingsforpligtelse pr. 31. december……………………

KFS har modtaget anlægstilskud på kr. 361.000, der er ført som langfristet gæld i
bevillingsåret. Tilbagebetalingsforpligtelsen, der løber over 10 år, vedrører lokaler der huser
Landskontoret i ejendommen Ribevej 71, 7100 Vejle.

Egenudnyttelsen for KFS udgør .........................................…………

2016

2015

100%

100%

18 - Prioritetsgæld
RD, Flexlån-EUR, 0,5628%.............................................................
RD, Flexlån-DKK, 0,4596%.............................................................
RD, Flexlån-DKK, 0,4588%.............................................................
RD, Flexlån-DKK, 0,4580%.............................................................

Restgæld
Kursværdi
775.669
776.057
277.913
277.913
106.018
106.018
404.439
404.439
1.564.039
1.564.427
Afdrag 2017…………………………………………………………………………….........
-97.000
Langfristet del af prioritetsgæld…………………………………………………….
1.467.427

19 - Andre forpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for mellemværende med Danske Bank er der deponeret ejerpantebrev kr.
300.000 med pant i matr.nr. 8z, Ødsted By, Ødsted beliggende Ribevej 71, Vejle.
Til sikkerhed for mellemværende med E/F Dr. Olgasvej 49-51/Kronprinsesse Sofies Vej 23 er
der tinglyst ejerpantebrev kr. 20.000 samt anden hæftelse kr. 28.000 med pant i matr. nr. 12iq
Frederiksberg beliggende Kronprinsesse Sofies Vej 23, 1. th.
Til sikkerhed for mellemværende med ejerforeningen E/F Ahlmannsgade 3 / Ågade 98 er der
tinglyst anden hæftelse kr. 20.000 med pant i matr.nr. 2623 Udenbys Klædebo Kvarter,
København beliggende Ågade 98, 4. tv.

80590/KHA/ABH/6+1
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Noter - fortsat

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Jette Gøjsen Christensen

Peter Rask

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-350285292573
IP: 188.176.202.118
2017-03-23 14:47:49Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-834844281982
IP: 178.157.250.99
2017-03-23 14:51:26Z

Ellen Esmarch Pedersen

Maria Bak Laursen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-464418578351
IP: 87.51.183.69
2017-03-23 15:12:39Z

Kasserer
Serienummer: CVR:51027116-RID:1219049341529
IP: 128.76.139.26
2017-03-24 08:10:02Z

Jakob Skovgård Højlund

Jonas Kiil Sørensen

Daglig leder
Serienummer: PID:9208-2002-2-348079517482
IP: 62.199.120.201
2017-03-24 10:01:33Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-678231428403
IP: 89.186.188.250
2017-03-24 13:10:54Z

Kristoffer Roager

Stefan Østergård Jensen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-971639639870
IP: 80.160.69.70
2017-03-24 13:23:29Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-672924855886
IP: 94.191.185.136
2017-03-24 14:51:28Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate
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Rasmus Nymann Eriksen (Ung under 18)

Maria Jin Hee Winberg

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-499419020088
IP: 83.75.60.55
2017-03-25 08:47:30Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-620590585972
IP: 62.44.134.42
2017-03-25 10:13:50Z

Christian Rasmussen

Niels Christian Askholm

Daglig leder
Serienummer: PID:9208-2002-2-663423892190
IP: 87.116.2.93
2017-03-25 15:28:17Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-018205104435
IP: 178.19.192.226
2017-03-25 15:35:59Z

Eskil Lyngsøe

Jean Gertreuer Gilvang

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-613273267600
IP: 94.191.184.22
2017-03-25 17:39:04Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-592082402969
IP: 2.110.158.81
2017-03-26 18:12:08Z

Lars Bjerregaard Pedersen

Ellen Højlund Wibe

Daglig leder
Serienummer: PID:9208-2002-2-929846048433
IP: 2.108.185.49
2017-03-27 07:54:25Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-003261315906
IP: 85.184.185.207
2017-03-27 13:26:13Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
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Dagmar Wagner Olsen

Erik Nedergaard Hansen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-998981727296
IP: 62.199.204.182
2017-03-28 13:13:47Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-206979762947
IP: 5.186.117.177
2017-04-02 18:44:19Z

Søren Edelmann Hammer

Henrik W. Jørgensen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-720059281001
IP: 87.58.43.180
2017-04-07 15:35:47Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET
REVISIONSAKTIESELSKAB
Serienummer: CVR:15915641-RID:1125315583328
IP: 212.98.75.202
2017-04-17 08:29:51Z

Ellen Esmarch Pedersen
Dirigent
Serienummer: PID:9208-2002-2-464418578351
IP: 87.51.183.69
2017-04-18 10:05:35Z
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