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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2018 for Finansforbundet.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2018.

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

omhandler.

Årsregnskabet indstilles til landsmødets godkendelse.

København, den 11. marts 2019

Direktion

Christian Strøm
adm. direktør

Hovedbestyrelse

Kent Petersen Michael Budolfsen Steen Lund Olsen
formand næstformand næstformand

Kirsten Ebbe Brich Knud Grøngaard Niels Ellegaard

Pia Beck Stæhr Toni Elin Hindsgaul Madsen Carsten Helge Nielsen

Gitte Elisa Sigersmunda Vigsø Jakob Thorgaard Jarl Oxlund

Jannie Skovsen Kristina Andersen Skiøld Marianne Lillevang
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til hovedbestyrelsen i Finansforbundet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Finansforbundet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der om-

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling 31. december 2018 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2018 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 forbundet i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav,

der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler
og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for

vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende 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 forbundets evne til at fortsætte drif-
ten; 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 for-
bundet, 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 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 forbundets 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 forbundets 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 forbundet ikke længere
kan fortsætte driften.

· 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-

bindelse 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 oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsent-
lig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 11. marts 2019
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Martin Sørensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne35502
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Kritisk revision

I henhold til forbundets vedtægter har vi foretaget en kritisk gennemgang af regnskabsmaterialet for perio-
den 1. januar - 31. december 2018 og påset at årsregnskabet for 2018 er aflagt i overensstemmelse med de

af hovedbestyrelsen og landsmødet trufne beslutninger. Vi har ikke foretaget revision i henhold til fonds- og
foreningslovgivningen.

København, den 11. marts 2019

Mogens Bøge Jensen Susanne Bach Jensen
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Finansforbundet er et forbund for alle i og med relation til det finansielle område.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Forbundets gennemsnitlige medlemstal var i 2018 lidt over niveauet i 2017. Forbundet havde i gennemsnit

52.652 medlemmer i 2018 og de samlede kontingentindtægter var på mio. kr. 119.

Arbejdsgiverne indbetalte mio. kr. 39 til uddannelsesformål, og andre indtægter inkl. Administrationsbidrag

beløb sig til mio. kr. 10.

Årets formueafkast er mio. kr. 7 mod mio. kr. 91 i 2017. Årets underskud er på mio. kr. 34, hvilket er mio. kr.
80 under 2017. De samlede indtægter er mio. kr. 78 mindre og de samlede udgifter er mio. kr. 6 større end

2017.  Endvidere er der hensat mio. kr. 4 mindre i skat.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke forbun-
dets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for forbundet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Finansforbundets
vedtægter samt i overensstemmelse med god regnskabspraksis, som foreskrevet i lov om fonde og visse for-

eninger. Den anvendte regnskabspraksis 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.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-
og fragå forbundet, og aktivets og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet

fremlægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Kontingentindtægter

Kontingent omfatter årets opkrævede kontingent, som kan henføres til regnskabet.

Formueafkast

Formueafkast indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Formueafkast om-

fatter renteindtægter samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Foreningsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til
årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapi-

talen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Ejendommene måles til kostpris med tillæg af forbedringer. Der afskrives ikke på ejendommene.

Inventar, it og biler værdiansættes til anskaffelsessummen, der afskrives lineært over 3-5 års uden restværdi.
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Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer, der primært omfatter børsnoterede aktier og obligationer samt investeringsbeviser, måles til
dagsværdi på balancedagen. Kursreguleringen medtages i resultatopgørelsen under posten formueafkast.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes med den forholdsmæssige andel af virksomhedens regn-

skabsmæssige indre værdi. Kursreguleringen medtages i resultatopgørelsen under posten formueafkast. Net-
toopskrivninger bindes som reserver under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi over-

stiger kostprisen.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterføl-
gende regnskabsår.

Egenkapital

I egenkapitalen indgår vedtægtsbestemte eller hovedbestyrelsesbesluttede henlæggelser. Til- og afgang sker
via overskudsdisponeringen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtaget indtægter vedrørende efterføl-

gende regnskabsår.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note
2018
t.kr.

2017
t.kr.

1 Kontingent 118.800 115.756
2 Formueafkast 6.639 90.812

Bidrag til uddannelsesformål 39.062 37.781
3 Andre indtægter 10.418 8.530

Indtægter 174.919 252.879

4 Kredsene, kontingentandel m.v. 26.283 26.168
5 Mødeomkostninger m.v. 8.223 13.530

6 Kommunikation og presse 8.275 8.154
7 Kursusvirksomhed, ekskl. gager 28.849 29.076
8 Kontingent til andre organisationer 9.954 9.944

9 Ekstern rådgivning 7.400 3.985
10 Bestyrelseshonorar 3.865 4.149

11 Gager, pensioner m.v. 96.517 88.237
12 Sekretariatsomkostninger 18.999 19.030

15 Afskrivninger 350 411

Udgifter 208.715 202.684

Resultat før skat og bundne formuedisponeringer -33.796 50.195

13 Skat -15 -4.178

Årets resultat -33.811 46.017

 Forslag til resultatdisponering

 Overføres til driftskapital -61.280 16.254
 Overføres til konfliktkapital 0 0

 Overføres til nettoopskrivning for indre værdis metode 27.469 29.763

-33.811 46.017
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Balance 31. december

Note
2018
t.kr.

2017
t.kr.

Aktiver

14 Ejendomme 248.083 248.083
15 Inventar mv. 1.290 1.217

Materielle anlægsaktiver 249.373 249.300

16 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 384.610 370.932

17 Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0

18 Værdipapirer 1.359.314 1.383.695

Finansielle anlægsaktiver 1.743.924 1.754.627

Anlægsaktiver 1.993.297 2.003.927

13 Tilgodehavende skat 6.224 705

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 19.505 19.721
19 Andre tilgodehavender 3.762 4.640

Periodeafgrænsningsposter 5.314 7.247

Tilgodehavender 34.805 32.313

Likvide beholdninger 4.437 1.469

Omsætningsaktiver 39.242 33.782

Aktiver 2.032.539 2.037.709
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Balance 31. december

Note
2018
t.kr.

2017
t.kr.

Passiver

Konfliktkapital 1.195.392 1.195.392
Driftskapital 691.553 752.833

Nettoopskrivning efter indre værdis metode 61.401 33.932

20 Egenkapital 1.948.346 1.982.157

Feriepengeforpligtelser 13.220 12.073

Skyldige omkostninger 9.419 8.654
Indeholdt A-skat, skyldig lønsumsafgift m.v. 1.963 2.076
Repo gæld 35.120 10.108

Periodeafgrænsningsposter 24.471 22.641

Kortfristet gæld 84.193 55.552

Gældsforpligtelse 84.193 55.552

Passiver 2.032.539 2.037.709

21 Eventualposter m.v.
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Noter

2018
t.kr.

2017
t.kr.

Note 1.  Antal medlemmer

Gennemsnitlige antal medlemmer

Aktive medlemmer 42.535 39.474
Passive medlemmer 10.117 11.544

52.652 51.018

Note 2.  Formueafkast

Renter, obligationer 4.689 5.527
Garantbeviser, udbytte 2 4

Finansielle indtægter, tilknyttede virksomheder 65 89
Renteudgifter, pengeinstitutter -5 -10
Renter, repo 12 20

Obligationer, kursgevinster og -tab (netto) -2.769 8.343
Aktier, kursgevinster og -tab (netto) -129 1

Investeringsforeningsbeviser, kursgevinster og -tab (netto) -26.204 47.075
Kapitalandele, Kobæk Strand Konferencecenter A/S, kursregulering -18.297 337

Kapitalandele, Finansforbundets Ejendomsinvest ApS, kursregulering 49.275 29.426

6.639 90.812

Note 3.  Andre indtægter

Kursusvirksomhed 1.698 1.506
Annonceindtægter 1.110 1.740

Kantineindtægter 3.471 3.022
Gruppeforsikringer 1.211 387

Lejeindtægter 2.246 1.741
Diverse indtægter 681 134

10.418 8.530
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Noter

2018
t.kr.

2017
t.kr.

Note 4.  Kredsene, kontingentandel m.v.

Kontingentandel 20.445 20.028

Rejserefusion 5.838 6.140

26.283 26.168

Kontingentandelen til kredsene udgør 20% af medlemskontingentet fra
aktive medlemmer i beskæftigelse.

Note 5.  Mødeomkostninger m.v.

Netværksgrupper 1.605 1.706
Landsmøde 294 3.031
Hovedbestyrelses- og repræsentantskabsmøder 1.973 1.791

Medlems- og temamøder 1.368 1.261
Medlemsmøderække 0 1.927

Overenskomstforhandlinger 572 1.175

Andre møder i forbundet 1.871 2.143
Møder med indenlandske organisationer 171 121

Møder med udenlandske organisationer 369 375

8.223 13.530

Note 6.  Kommunikation og presse

Finans, medlemsblad 3.739 5.543
Hjemmeside 3.610 1.335

Andre kommunikationsudgifter 926 1.276

8.275 8.154
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Noter

2018
t.kr.

2017
t.kr.

Note 7.  Kursusvirksomhed, ekskl. gager

Uddannelse for tillidsvalgte 13.316 12.393

Uddannelse for medlemmer 14.824 16.204
Arbejdsmiljø 709 479

28.849 29.076

Gager m.v. vedrørende kursusvirksomhed udgør t.kr. 12.987 (2017: t.kr. 11.178).
Beløbet er indeholdt under note 11 ”Gager, pensioner m.v.”

Note 8.  Kontingent til andre organisationer

FTF 6.709 6.737
NFU 1.188 1.213

UNI 794 844
Dansk IT 750 600

Øvrige kontingenter 513 550

9.954 9.944

Note 9.  Ekstern rådgivning

Undersøgelser 695 1.603

Hvervninger og markedsføring 1.781 672
GDPR 830 0
Medlems- og CRM-system m.v. 835 0

Branding 1.154 172
TRYG Samarbejde 0 384

Fremtidens finansielle arbejdsmarked 524 0
Øvrig konsulentbistand 789 804

Advokatbistand 689 350
Ekstern klageinstans 103 0

7.400 3.985
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Noter

2018
t.kr.

2017
t.kr.

Note 10.  Bestyrelseshonorar

Formand 711 694

Næstformænd 1.451 1.718
Øvrige bestyrelsesmedlemmer 1.703 1.737

3.865 4.149

Bestyrelseshonorar til formand og næstformænd er nettohonorarer
efter modregning af løn og honorar fra øvrige hverv.

Note 11.  Gager, pensioner m.v.

Gager m.v. 77.263 71.648
Pensionsbidrag 8.744 8.194

Lønsumsafgift, ATP m.v. 6.300 5.642
Øvrige personaleudgifter 4.210 2.753

96.517 88.237

Gennemsnitligt antal ansatte (omregnet til heltidsansatte
efter ATP-metoden) 133 122

Note 12.  Sekretariatsomkostninger

Ejendomme 4.207 5.990
Advokat og revision 259 301

Porto og kontorudgifter 3.607 3.678
It-udgifter 6.555 4.715

Formueforvaltningsomkostninger 602 602
Andre sekretariatsomkostninger 3.769 3.744

18.999 19.030
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Noter

2018
t.kr.

2017
t.kr.

Note 13.  Skat

Aktuel skat og rentetillæg 0 4.197

Regulering til tidligere år 15 -19

  15 4.178

Tilgodehavende skat
Beregnet aktuel skat for året 0 4.197

Betalt acontoskat i året -6.224 -4.902

-6.224 -705

Note 14.  Ejendomme

Forbundshus

Anskaffelsessum 1. januar 248.083 248.083

Anskaffelsessum 31. december 248.083 248.083

Offentlig vurdering 1. oktober 141.100 141.100

Note 15.  Inventar m.v.

Anskaffelsessum 1. januar 16.150 21.717

Tilgang 423 513
Afgang 0 -6.080

Anskaffelsessum 31. december 16.573 16.150

Akkumulerede afskrivninger 1. januar 14.933 20.602

Årets afskrivninger 350 411
Tilbageført ved afgang 0 -6.080

Akkumulerede afskrivninger 31. december 15.283 14.933

Regnskabsmæssig værdi 31. december 1.290 1.217
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Noter

2018
t.kr.

2017
t.kr.

Note 16.  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kobæk Strand Konferencecenter A/S

Ejerandel 66,66 %
Kapitalandele 1. januar 40.506 40.169

Kursregulering -18.297 337

Kapitalandele 31. december 22.209 40.506

Finansforbundets Ejendoms Invest ApS

Ejerandel 100 %
Kapitalandele 1. januar 330.426 0

Afgang -17.300 0
Tilgang 0 301.000
Kursregulering 49.275 29.426

Kapitalandele 31. december 362.401 330.426

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt 384.610 370.932

Note 17.  Kapitalandele i associerede virksomheder

Ejendomsinvesteringsselskab
Kursværdi 1. januar 0 331.084

Tilgang 0 0
Afgang 0 -331.084
Kursregulering 0 0

Kursværdi 31. december    0    0
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Noter

2018
t.kr.

2017
t.kr.

Note 18.  Værdipapirer

Obligationer

Kursværdi 1. januar 788.098 792.943
Tilgang 538.081 1.686.737

Afgang -543.360 -1.699.925
Kursregulering -2.769 8.343

Kursværdi 31. december 780.050 788.098

Investeringsforeningsbeviser
Kursværdi 1. januar 595.426 548.351
Tilgang 0 0

Afgang 0 0
Kursregulering -26.204 47.075

Kursværdi 31. december 569.222 595.426

Bankaktier og garantbeviser
Kursværdi 1. januar 171 185
Tilgang 10.000 0

Afgang 0 -15
Kursregulering -129 1

Kursværdi 31. december 10.042 171

Værdipapirer 31. december 1.359.314 1.383.695

Note 19.  Andre tilgodehavender

Tilgodehavende renter 1.200 1.296
Tilgodehavende Gruppelivsforsikring 74 90
Tilgodehavende kontingent 792 599

Tilgodehavende kursus, uddannelse m.v. 1.640 1.931
Lånekapital 0 300

Diverse tilgodehavender 56 424

3.762 4.640
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(t.kr.) Konfliktkapital Driftskapital

Nettoopskrivning
efter indre værdis

metode I alt

Note 20.  Egenkapital

Egenkapital 1. januar 1.195.392 752.833 33.932 1.982.157
Årets resultat 0 -61.280 27.469 -33.811

Egenkapital 31. december 1.195.392 691.553 61.401 1.948.346

Note 21.  Eventualforpligtelser

Finansforbundet har sammen med de øvrige nordiske funktionærorganisationer på finansområdet givet til-

sagn om långivning på i alt mio. Euro 10 i tilfælde af en konfliktsituation. Finansforbundets andel heraf er
beregnet til maksimalt ca. mio. kr. 23,1.

Finansforbundet har indgået gensidig aftale om långivning til Dansk Sygeplejeråd på i alt mio. kr. 17,4 i tilfælde
af en konfliktsituation.

Finansforbundet har indgået gensidig aftale om långivning til Forsikringsforbundet på i alt mio. kr. 13,1 i til-

fælde af en konfliktsituation.

Finansforbundet har udstedt pantebreve på i alt mio. kr. 0,5 til sikkerhed for eventuelle forpligtelser i ejerfor-

eninger.
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