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Kredsoplysninger

Kredsen Finansforbundet i Nordea
Hvidovrevej 59A, 2.sal
Postboks 850
0900 København C

Telefon: 55 47 82 00
Hjemmeside: www.ffinordea.dk
E-mail: ffinordea@finansforbundet.dk

CVR-nr.: 10 51 38 98
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted: Hvidovre Kommune

Bestyrelse Dorrit Groth Brandt, formand
Mette Balck Mejlby, næstformand
Ole Lund Jensen
Bodil Toft Sørensen
Mona Svan
Peter Johansson
Katja Thorsteen Larsen
Stine Koldt Meno
Kasper Skovgaard Pedersen

Revision Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Skagensgade 1
2630 Taastrup
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Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2019 for Finans-
forbundet i Nordea.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik.

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

stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af kredsens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 7. februar 2020

Bestyrelse

Dorrit Groth Brandt Mette Balck Mejlby Ole Lund Jensen
formand næstformand

Bodil Toft Sørensen Mona Svan Peter Johansson

Katja Thorsteen Larsen Stine Koldt Meno Kasper Skovgaard Pedersen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Finansforbundet i Nordea

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Finansforbundet i Nordea  for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019,

der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udar-
bejdes efter god regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kredsens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af kredsens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. de-

cember 2019 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.

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.

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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

· 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.

København, den 7. februar 2020

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Martin Sørensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 35502
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Revisionspåtegning afgivet af den interne revision

Vi har interviewet Lisbeth Lagermann om procedurer for afstemning og bogføring. Herudover har vi stikprø-
vevist gennemgået månedsafstemninger og bogføringsbilag. Vores gennemgang har ikke givet anledning til

bemærkninger.

Hvidovre, den 7. februar 2020

Bettina Tuladhar Holmfred Jens Kjær Baggersgaard
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for kredsen er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2019 er aflagt i danske kr.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder

afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde kredsen, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå kredsen,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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 og omkostninger

Indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de tilhører. Tilgodehavender eller

skyldige poster indregnes i balancen.

Renter og kursregulering

Renter omfatter årets tilskrevne renter og periodiserede renter. Såvel realiserede som urealiserede kursge-
vinster og -tab medtages i resultatopgørelsen.

Skat

Skat beregnes med 22% af den forventede skattepligtige indkomst i året.

Betalt acontoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang.
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Anvendt regnskabspraksis

Balance

Værdipapirer

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

dagsværdi på balancedagen.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld og andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til
nominel værdi.

Lagerbeholdning

Lagerbeholdningen, indregnet under omsætningsaktiver, er optaget til kostpris.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note
2019

kr.
2018
t.kr.

Kontingent 3.039.150 3.312
Refunderede transportomkostninger fra Finansforbundet 825.010 809

Primære indtægter 3.864.160 4.121

Generalforsamling 1.055.611 1.175
Medlemsmøder 134.111 878

Tillidsmandsmøder 203.499 144
Tillidsmandsseminarer 691.359 570

Fællestillidsmandsmøder 75.609 84
Fællestillidsmandsseminarer 114.176 168
AMR-møder 687 0

Kreds Nordea Stiftelsesfond, ordinært tilskud 27.751 29
Transportomkostninger 373.431 311

Direkte medlemsrettede omkostninger 2.676.234 3.359

Bestyrelsesmøder 105.999 110
Bestyrelsesuddannelse 375.554 449

Lands- og repræsentantskabsmøder 33.993 26
Udvalgsmøder og andre møder 126.434 129

1 Kontorholdsomkostninger 694.532 600

Småanskaffelser 11.825 12
Transportomkostninger 451.579 498

Øvrige omkostninger 1.799.916 1.824

Resultat før finansielle poster -611.990 -1.062
2 Finansielle indtægter 120.157 220

3 Kursregulering, netto 726.226 -522

Resultat før skat 234.393 -1.364

4 Foreningsskat 63.192 -5

Årets resultat 171.201 -1.359
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Balance 31. december

Note
2019

kr.
2018
t.kr.

Aktiver
Tilgodehavende transportomkostninger 193.441 193

4 Tilgodehavende skat 0 32
Øvrige tilgodehavender 50.086 32

Tilgodehavender 243.527 257

5 Aktier 3.693.776 3.135
6 Obligationer 4.562.727 4.761

Værdipapirer 8.256.503 7.896

Varebeholdninger 95.285 175

Likvide beholdninger 1.860.444 2.008

Omsætningsaktiver i alt 10.455.759 10.336

Aktiver i alt 10.455.759 10.336

Passiver
Kredsens egenkapital 8.729.660 10.089

Kapitalændring, overførsel af medlemmer til andre kredse -23.400 0
Årets resultat 171.201 -1.359

Egenkapital 8.877.461 8.730

Forudbetalte kontingenter og gruppeliv fra medlemmer 1.493.514 1.510
4 Skyldig skat 44.898 0

Skyldige omkostninger 39.886 96

Kortfristede gældsforpligtelser 1.578.298 1.606

Passiver i alt 10.455.759 10.336

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

2019
kr.

2018
t.kr.

Note 1.  Kontorholdsomkostninger

Medlemsbladet 79.417 67
Telefon 17.035 18

Kontoromkostninger 144.304 146
Revision 54.013 53
Receptioner 71.556 39

Gaver og blomster 134.272 129
Konsulentbistand 37.093 15

Husleje 149.750 126
Hjemmeside 481 1

Øvrige omkostninger 6.611 6

694.532 600

Note 2.  Finansielle indtægter

Renter, pengeinstitutter -4.215 -3

Aktieudbytter 124.372 223

120.157 220

Note 3.  Kursregulering, netto

Aktier, kursregulering 563.663 -528
Realiseret kursgevinst 13.044 51
Obligationer, kursregulering 149.519 -45

726.226 -522
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Noter

2019
kr.

2018
t.kr.

Note 4.  Foreningsskat

Beregnet aktuel skat 63.192 3

Regulering vedr. tidligere år 0 -8

63.192 -5

Tilgodehavende skat / skyldig skat

Indeholdt udbytteskat 18.294 35
Beregnet aktuel skat -63.192 -3

Acontoskat 0 0

-44.898 32

Note 5.  Aktier

Anskaffelsesværdi 1. januar 2.992.865 3.461
Tilgang 259.498 212
Afgang -264.067 -680

Anskaffelsesværdi 31. december 2.988.296 2.993

Kursregulering 1. januar 141.817 670
Årets kursregulering 563.663 -528

Kursregulering 31. december 705.480 142

Kursværdi 31. december 3.693.776 3.135
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Noter

2019
kr.

2018
t.kr.

Note 6.  Obligationer

Anskaffelsesværdi 1. januar 4.849.629 5.464

Tilgang 507.234 219
Afgang -854.643 -833

Anskaffelsesværdi 31. december 4.502.220 4.850

Kursregulering 1. januar -89.012 -44
Årets kursregulering 149.519 -45

Kursregulering 31. december 60.507 -89

Kursværdi 31. december 4.562.727 4.761

Note 7.  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

4365-191218839


