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Kredsoplysninger

Kreds Kreds Øst
c/o Finansforbundet
Applebys Plads 5
1411 København K

Telefon: 32 96 46 00

Telefax: 32 96 12 25

Hjemmeside: www.kredsoest.dk

E-mail: kredsoest@finansforbundet.dk

CVR-nr.: 29 56 77 78

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Hjemsted: Københavns Kommune

Bestyrelse Pia Beck Stæhr, formand

Lauritz Ehlers, kredskasserer

Niels Ellegaard, næstformand

Susan Broager

Birgitte Abildgaard

Barbara Schrøder

Kenneth Samuelsen

Kim Frederiksen

René Paludan

Revision Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Skagensgade 1
2630 Taastrup
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2017 for Kreds Øst.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik, tilpasset kredsens forhold.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kredsens aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af kredsens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. de-

cember 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 22. februar 2018

Bestyrelse

Pia Beck Stæhr Lauritz Ehlers Niels Ellegaard

formand kredskasserer næstformand

Susan Broager Birgitte Abildgaard Barbara Schrøder

Kenneth Samuelsen Kim Frederiksen René Paludan
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Kreds Øst

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Kreds Øst  for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter

resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god

regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kredsens aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af kredsens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. de-

cember 2017 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

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 revisi-

onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kredsen i over-

ensstemmelse 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

Kredsen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017

medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2017. Disse sammenligningstal har, som det også

fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-

vendig 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 kredsens 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 opløse kredsen,

indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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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 fejlinforma-

tion, 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 Dan-

mark, 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 yder-

ligere 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 fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væ-

sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-

falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-

sion om effektiviteten af kredsens 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 usik-

kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kredsens evne

til at fortsætte driften.

Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre op-

mærksom 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 revisi-

onspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kredsen ikke længere kan

fortsætte driften.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-

oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner 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 place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler

i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 22. februar 2018

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Martin Sørensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne35502
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Revisionspåtegning afgivet af de kritiske revisorer

Vi har gennemgået årsregnskabet og sammenholdt det med kredsens vedtægter og forretningsorden, herun-

der specielt bilagene ”kassererinstruks” og bestyrelsesreferater for 2017.

Vi kan konstatere, at de økonomiske dispositioner i alt overvejende omfang holder sig inden for de rammer,

der fremgår af vedtægterne samt af bestyrelsens forretningsorden.

Vi har endvidere foretaget stikprøvekontrol af de udbetalte transportgodtgørelser og har i den forbindelse

ikke fundet alvorlige fejl.

Det er vores vurdering, at kredsen generelt har betryggende administrative rutiner og procedurer omkring

økonomistyring og regnskabsaflæggelse. Regnskabet giver kredsens bestyrelse og medlemmer en indsigt i,

hvorledes bestyrelsen forvalter og anvender kredsens midler.

I øvrigt henvises til vores revisionsprotokollat for 2017.

København, den 22. februar 2018

Dan Rasmussen Dan Roland Hansen
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Kreds Øst for 2017 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, som foreskrevet i

lov om fonde og visse foreninger.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste 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 kredsen, og

aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles

pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-

pligtelser, 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.

Resultatopgørelsen

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de modtages og omkostninger indregnes, i den peri-

ode omkostningen vedrører.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabs-

året. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursge-

vinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Foreningsskat

Årets skat, består af årets aktuelle skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til

årets resultat.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til

dagsværdi på balancedagen.
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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld og andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandør samt anden gæld, måles til no-

minel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note
2017

kr.

Ikke omfattet
af revision

Budget 2017
t.kr.

2016
t.kr.

Kontingent 3.364.083 3.300 3.333

Refunderede transportomkostninger,

Finansforbundet 346.206 575 359

Primære indtægter 3.710.289 3.875 3.692

Generalforsamling 481.673 650 558

Medlemsmøder 340.509 500 565

Tillidsmandsmøder 61.885 100 103

Tillidsmandsseminarer 216.100 400 133

Hverveaktiviteter 19.700 60 0

Personaleforeninger 715.079 1.000 799

Medlemsinformationer 153.714 210 182

Direkte medlemsrettede omkostninger 1.988.660 2.920 2.340

Bestyrelsesmøder 122.095 150 150

Udvalgsmøder 5.956 50 21

Bestyrelsesuddannelse 31.346 200 59

Landsmøde 105.334 100 0

1 Kontorholdsomkostninger 547.645 500 410

Transportomkostninger 346.206 575 359

Øvrige omkostninger 1.158.582 1.575  999

Resultat før finansielle poster 563.047 -620 353

2 Finansielle poster 52.684 60 94

3 Kursregulering, netto 75.775 0 -16

Resultat før skat 691.506 -560 431

4 Foreningsskat 4.099 0 -1

Årets resultat 687.407 -560 430
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Balance 31. december

Note
2017

kr.
2016
t.kr.

Aktiver

Mellemregning med Finansforbundet 43.386 70

4 Tilgodehavende skat 551 3

Tilgodehavende renter 0 22

Tilgodehavender fra personaleforeninger 207.686 343

Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter 15.142 11

Tilgodehavender 266.765 449

5 Aktier 6.870 27

6 Obligationer 0 1.331

7 Investeringsforeningsbeviser 6.247.311 1.915

Værdipapirer 6.254.181 3.273

Likvide beholdninger 1.649.343 3.700

Omsætningsaktiver i alt 8.170.289 7.422

Aktiver i alt 8.170.289 7.422
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Balance 31. december

Note
2017

kr.
2016
t.kr.

Passiver

Kredsens egenkapital primo 7.262.522 6.818

Årets resultat 687.407 430

Kapitalændring, overførsel af medlemmer fra øvrige kredse 0 14

Egenkapital 7.949.929 7.262

Anden gæld 220.360 160

Gældsforpligtelse i alt 220.360 160

Passiver i alt 8.170.289 7.422

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

2017
kr.

2016
t.kr.

Note 1. Kontorholdsomkostninger

Kontorhold 33.739 0

It 13.063 1

Telefon og internet 11.289 13

Porto 114.148 116

Gaver og blomster 116.054 110

Revision 53.833 52

Husleje 74.780 94

Andre småanskaffelser 66.406 12

Avishold og øvrige omkostninger 64.333 12

547.645 410

Note 2.  Finansielle poster

Renter, pengeinstitutter -7.384 -7

Renter, obligationer 53.487 87

Aktieudbytte 6.581 14

52.684 94

Note 3.  Kursregulering, netto

Aktier, kursregulering 1.655 2

Obligationer, kursregulering 729 -19

Investeringsforeningsbeviser 73.391 1

75.775 -16
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Noter

2017
kr.

2016
t.kr.

Note 4.  Skat

Aktuel skat og rentetillæg 1.117 -1

Regulering vedrørende tidligere år 2.982

4.099 -1

Tilgodehavende skat

Beregnet aktuel skat, skyldig 551 0

Indeholdt udbytteskat 0 3

551 3

Note 5.  Aktier

Børsværdi 1. januar 26.891 25

Afgang -21.676 0

Kursregulering 1.655 2

Børsværdi 31. december 6.870 27

Note 6.  Obligationer

Børsværdi 1. januar 1.331.362 1.507

Afgang -1.332.091 -157

Kursregulering 729 -19

Børsværdi 31. december 0 1.331

Note 7.  Investeringsforeningsbeviser

Børsværdi 1. januar 1.915.034 1.915

Tilgang 4.258.588 0

Kursregulering 73.689 0

Børsværdi 31. december 6.247.311 1.915

Note 8.  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
4364/18983426


