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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato gennemgået og godkendt opgørelsen af skattepligtig indkomst for indkomståret 2019 for Fi-

nansforbundet i Danske Bank. 

 

Kredsens opgørelse af skattepligtig indkomst er baseret på det aflagte årsregnskab for regnskabsåret 1. januar - 

31. december 2019. Den skattepligtige indkomst er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelov-

givning og omfatter efter vores opfattelse samtlige skattepligtige indtægter og fradragsberettigede omkostnin-

ger.  

 

Høje Taastrup, den 2. april 2020 

 

Bestyrelse   

   

   

Kirsten Ebbe Brich 
formand 

Bente Bang 
næstformand 

Carsten Eilertsen 
 

   

   

Dorte Bielefeldt Frank Fredslund Nielsen Kirsten Lund 

   

   

Ida Schrøder Kilde Peter Gaardsdal Sørensen Susanne Arboe 

   

   

Lars Aabling-Thomsen   
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Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af opgørelsen af skatteplig-
tig indkomst 

Til bestyrelsen i Finansforbundet i Danske Bank 
Vi har opstillet opgørelsen af skattepligtig indkomst for indkomståret 2019 på grundlag af kredsens årsregn-

skab for 2019 og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt. Opgørelsen af skattepligtig ind-

komst omfatter tilhørende specifikationer. 

 

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. 

 

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere op-

gørelsen af skattepligtig indkomst efter gældende skattelovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i 

revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, 

objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. 

 

Opgørelsen af skattepligtig indkomst samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er an-

vendt til opstillingen af opgørelsen af skattepligtig indkomst, er den daglige ledelses ansvar. 

 

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke 

forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet 

os til brug for at opstille opgørelsen af skattepligtig indkomst. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller re-

viewkonklusion om, hvorvidt opgørelsen af skattepligtig indkomst er udarbejdet i overensstemmelse med gæl-

dende skattelovgivning. 

 

Som anført i opgørelsen af skattepligtig indkomst er denne udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er 

foreskrevet i gældende skattelovgivning med henblik på kredsens overholdelse af lovgivningen. Opgørelsen af 

skattepligtig indkomst er således udarbejdet udelukkende med henblik herpå og kan være uegnet til andre for-

mål. 

 

København, den 2. april 2020 

 

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 

Susanne Arnfred Møller 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne24625 
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Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 

Generelt 
Den skattepligtige indkomst er opgjort efter samme principper som sidste år. 

 

Værdipapirer 
Aktier 

Aktier opdeles i datterselskabsaktier, koncernaktier og porteføljeaktier. Porteføljeaktier underopdeles endvide-

re i noterede og unoterede aktier. 

 

Gevinster, tab og udbytte på andele i dattervirksomheder og associerede virksomheder samt øvrige koncernak-

tier er skattefrie uanset ejertid. 

 

Urealiserede og realiserede kurstab og -gevinster samt udbytter indregnes såvel regnskabsmæssigt som skatte-

mæssigt i resultatopgørelsen (lagerprincippet) for noterede porteføljeaktier. 

 

Unoterede aktier beskattes efter realisationsprincippet.  

 

Obligationer 

Urealiserede og realiserede kurstab og -gevinster indregnes såvel regnskabsmæssigt som skattemæssigt i resul-

tatopgørelsen (lagerprincippet). 
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Skattepligtig indkomst for indkomståret 2019 

 Bilag kr. kr.  _____ ___________ ___________ 

Erhvervsmæssig indkomst 

Skattemæssigt resultat af danske feriehuse  51.083 

 

Ikke erhvervsmæssig indkomst 

Renter af bankkonti (2.613)   

Renteindtægter af obligationer 1 128.230 

Modtaget udbytte 1 491.201 

Kursgevinst, obligationer 306.350 

Kursgevinst, aktier 1.548.028   ___________   

 2.471.196 

Beregnet andel af administrative driftsomkostninger, 5% af netto- 
kapitalafkast (123.560)   ___________   

Nettokapitalafkast før bundfradrag, selvangivelsens pkt. 2 2.347.636 

 

Bundfradrag i ikke erhvervsmæssig indkomst (maksimalt 200.000 kr.) (200.000) 2.147.636  ___________ ___________  

Nettoindkomst  2.198.719  ___________ 

 

Anvendt skattemæssigt underskud  (2.198.719)  ___________ 

    

Konsolideringsfradrag 

Formue 01.01.2019, jf. kapitalkonto i regnskab 26.174.746    ___________  

 

Fradrag 2,2% heraf  (575.844) 

Bundfradrag tilbageføres  200.000 

Reduktion konsolideringsfradrag  375.844 0   ___________ ___________ 

Skattepligtig indkomst  0  ___________  ___________ 
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Bilag 

  Rente- Udbytte, Udbytte- 
  indtægt brutto skat, 22% 
  kr. kr. kr.   ___________ ___________ ___________ 

1. Kapitalindkomst og udbetalt  
udbytte i 2019 
Maj Invest Value Aktier  0 97.500 21.450 

Danske Bank  0 113.331 24.933 

Danske Invest Danmark   0 101.840 22.405 

Danske Invest USA  0 47.200 10.384 

Danske Invest Europa Indeks  0 48.000 10.560 

Danske Invest Nye Markeder   0 49.250 10.835 

Danske Invest Teknologi Indeks KL  0 34.080 7.498 

Danske Invest Global Obligationsmarkeder KL  66.230 0 0 

Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer  62.000 0 0   ___________ ___________ ___________ 

  128.230 491.201 108.065   ___________ ___________ ___________ 

   

 
 kr.  ___________ 

2. Opgørelse af fremførbart underskud 
Primo 2.290.406 

Årets afgang (2.198.719)  ___________ 

Ultimo 91.687  ___________ 

 

 


