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Foreningsoplysninger

Foreningen Finansforbundet i Nordea
Hermes Hus, "Villaen", Helgeshøj Allé 65
Postboks 850
2630 Taastrup

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: Høje Taastrup

Bestyrelse Dorrit Groth Brandt, formand
Mette Balck Mejlby, næstformand
Ole Lund Jensen
Kasper Skovgaard Pedersen
Mona Svan
Louise Have Lund
Katja Thorsteen Larsen
Pierre Christensen

Revision Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Skagensgade 1
2630 Taastrup
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Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2022 for Finans-
forbundet i Nordea.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -
31. december 2022.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 3. februar 2023

Bestyrelse

Dorrit Groth Brandt Mette Balck Mejlby Ole Lund Jensen
formand næstformand

Kasper Skovgaard Pedersen Mona Svan Louise Have Lund

Katja Thorsteen Larsen Pierre Christensen
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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 2022,

der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
god regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2022 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 foreningen i
overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer

for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi
har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 foreningens 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-
eningen, 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 foreningens 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 foreningens 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 foreningen 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 3. februar 2023

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Brian Bilde Sørensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne48673
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Revisionspåtegning afgivet af den interne revision

Vi har interviewet Lisbeth Gladov og Kasper Pedersen om procedurer for afstemning og bogføring. Herudover
har vi stikprøvevist gennemgået månedsafstemninger og bogføringsbilag. Vores gennemgang har ikke givet

anledning til bemærkninger.

København, den 3. februar 2023

Bettina Tuladhar Holmfred Jens Kjær
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for foreningen er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskabet for 2022 er aflagt i DKK.

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 foreningen,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå forenin-
gen, 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 årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter omfatter kontingentindtægter fra medlemmer samt refunderede rejseomkostninger fra Finansfor-

bundet. Indtægter indregnes i den periode, som indtægten vedrører.

Omkostninger

Omkostninger, herunder medlemsrettede omkostninger og øvrige omkostninger, indregnes i resultatopgø-
relsen i den periode, som omkostningen vedrører.

Finansielle poster

Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle po-
ster omfatter renteindtægter og -omkostninger, udbytter samt kursgevinster og -tab vedrørende værdipapi-

rer.
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Anvendt regnskabspraksis

Foreningsskat

Årets skat, består af årets aktuelle skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til
årets resultat. Skat beregnes med 22% af den forventede skattepligtige indkomst i året.

Balance

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.

Varebeholdning

Varebeholdningen, indregnet under omsætningsaktiver, er optaget til kostpris.

Likvider

Likvider består af indestående i pengeinstitutter.

Egenkapital

Egenkapital består af tidligere års overførte resultat samt overførsel af medlemmer fra andre kredse.

Gældsforpligtelser

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

nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note
2022

kr.
2021
t.kr.

Kontingent 2.708.440 2.904
Refunderede transportomkostninger fra Finansforbundet 513.898 240

Primære indtægter 3.222.338 3.144

Generalforsamling 1.156.885 425
Medlemsmøder 196.425 441

Tillidsrepræsentantsmøder 101.419 100
Tillidsrepræsentantsseminarer 594.637 802

Fællestillidsrepræsentantsmøder 16.632 3
Fællestillidsrepræsentantsseminarer 168.689 188
Stiftelsesfonden for Finansforbundet i Nordea, ordinært tilskud 33.937 26

Transportomkostninger 257.854 106

Direkte medlemsrettede omkostninger 2.526.478 2.091

Bestyrelsesmøder 116.798 89

Bestyrelsesuddannelse 332.724 283
Lands- og repræsentantskabsmøder 275 35

Udvalgsmøder og andre møder 235.471 63
1 Kontorholdsomkostninger 351.102 336

Småanskaffelser 8.365 15

Transportomkostninger 256.045 134

Øvrige omkostninger 1.300.780  955

Resultat før finansielle poster -604.920 98

2 Finansielle poster -1.677.879 1.102

Resultat før skat -2.282.799 1.200

3 Foreningsskat 14.546 175

Årets resultat -2.297.345 1.025
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Balance 31. december

Note
2022

kr.
2021
t.kr.

Aktiver
Tilgodehavende transportomkostninger 129.508 154

3 Tilgodehavende skat 76.474 0
Øvrige tilgodehavender 23.701 174

Tilgodehavender 229.683 328

4 Aktier 3.917.716 5.090
5 Obligationer 5.382.497 6.105

Værdipapirer 9.300.213 11.195

Varebeholdninger 81.373 130

Likvide beholdninger 1.419.423 1.898

Omsætningsaktiver i alt 11.030.692 13.551

Aktiver i alt 11.030.692 13.551

Passiver
Foreningens egenkapital 12.090.520 11.065

Kapitalændring, overførsel af medlemmer til andre kredse 0 0
Årets resultat -2.297.345 1.025

Egenkapital 9.793.175 12.090

Forudbetalte kontingenter og gruppeliv fra medlemmer 1.012.880 1.147
3 Skyldig skat 0 156

Skyldige omkostninger 224.637 158

Kortfristede gældsforpligtelser 1.237.517 1.461

Passiver i alt 11.030.692 13.551

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

2022
kr.

2021
t.kr.

Note 1.  Kontorholdsomkostninger

Medlemsbladet 63.497 48
Telefon 5.153 7

Kontoromkostninger 71.219 116
Revision og regnskabs- og skattemæssig assistance 60.575 56
Gaver og blomster 81.430 77

Konsulentbistand 58.750 22
Øvrige omkostninger 10.478 10

351.102 336

Note 2.  Finansielle poster

Renter, pengeinstitutter -2.606 -7
Aktieudbytter 358.673 117

Kursregulering, netto -1.991.970 992
Gebyr til værdipapiradministrator -41.976 0

-1.677.879 1.102

Note 3.  Foreningsskat

Beregnet aktuel skat 0 166

Udbytteskat udenlandske aktier 3.023 8
Regulering vedr. tidligere år 11.523 1

14.546 175

Tilgodehavende skat / skyldig skat
Indeholdt udbytteskat 74.474 10

Beregnet aktuel skat 2.000 -166

76.474 -156
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Noter

2022
kr.

2021
t.kr.

Note 4.  Aktier

Anskaffelsesværdi 1. januar 3.053.465 3.775

Tilgang 510.374 37
Afgang -421.606 -759

Anskaffelsesværdi 31. december 3.142.233 3.053

Kursregulering 1. januar 2.036.599 892
Årets kursregulering -1.261.116 1.145

Kursregulering 31. december 775.483 2.037

Kursværdi 31. december 3.917.716 5.090

Note 5.  Obligationer

Anskaffelsesværdi 1. januar 6.141.626 5.382
Tilgang 152.307 786

Afgang -141.826 -26

Anskaffelsesværdi 31. december 6.152.107 6.142

Kursregulering 1. januar -36.757 115

Årets kursregulering -732.853 -152

Kursregulering 31. december -769.610 -37

Kursværdi 31. december 5.382.497 6.105

Note 6.  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

4365-221803423


