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Kredsoplysninger  

Kreds 

Danske Kreds 

Carl Gustavs Gade 2, 2. 

2630 Høje Taastrup 

CVR-nr.: 10 51 28 40 

Bestyrelse 

Kirsten Ebbe Brich, formand 

Carsten Eilertsen, næstformand 

Bente Bang 

Dorte Bielefeldt 

Kirsten Guntofte 

Kirsten Lund 

Knud Grøngaard 

Peter Gaardsdal Sørensen 

Susanne Arboe 

Lars Aabling-Thomsen 

Intern revision 

Merete Tefke 

Frank Fredslund Nielsen 

Revision 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Foreløbig godkendt på kredsens repræsentantskabsmøde, den  

Dirigent 

Endelig godkendt på kredsens generalforsamling, den  

Dirigent 



Danske Kreds 2

Bestyrelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 

2017 for Danske Kreds. 

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen samt 

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.  

Årsregnskabet indstilles til repræsentantskabsmødet foreløbige og generalforsamlingens endelige godkendelse. 

Høje Taastrup, den 05.04.2018 

Bestyrelse 

Kirsten Ebbe Brich 
formand 

Carsten Eilertsen  
næstformand 

Bente Bang 

Dorte Bielefeldt Kirsten Guntofte Kirsten Lund 

Knud Grøngaard Peter Gaardsdal Sørensen Susanne Arboe 

Lars Aabling-Thomsen 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Danske Kreds 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Danske Kreds for regnskabsåret 01.01.2017 – 31.12.2017, der omfatter an-

vendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik 

jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

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

stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af kredsens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 – 31.12.2017 i 

overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

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.  

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 

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

med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den 

interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 grund-

lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere 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 fejlinformati-

on, 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 over-

ensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 

altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigel-

ser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sam-

let har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnska-

bet. 
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis un-

der 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 væsentlig fejlin-

formation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 

udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

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

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af kredsens interne kontrol.  

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om bestyrelsen udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 

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 

opmærksom 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 revisionspåtegning. 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 noteoplys-

ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 

måde, at der gives et retvisende billede heraf i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivel-

sen i anvendt regnskabspraksis. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 

af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

København, den 05.04.2018 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56

Susanne Arnfred Møller  
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 24625
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Revisionspåtegning afgivet af den interne revision 

Vi har foretaget en kritisk gennemgang af regnskabsmaterialet for perioden 1. januar – 31. december 2017 og 

påset, at årsregnskabet for 2017 er aflagt i overensstemmelse med vedtægter og forretningsorden samt de af 

bestyrelsen trufne beslutninger. Vi har ikke foretaget revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen. 

Høje Taastrup, den 05.04.2018 

Merete Tefke Frank Fredslund Nielsen 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i kredsens vedtægter samt god 

regnskabsskik som foreskrevet i lov om fonde og visse foreninger. 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år 

Resultatopgørelsen 

Indtægter og omkostninger 

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

skyldige poster på statustidspunktet indregnes i balancen. 

Renter og kursregulering 

Renter omfatter årets modtagne renter. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab medtages i 

resultatopgørelsen. Kursreguleringer for værdipapirer opgøres i forhold til anskaffelsessummen. 

Skat 

Skat beregnes med den aktuelle skatteprocent af den forventede skattepligtige indkomst i året. 

Betalt acontoskat og tilgodehavende udbytteskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang.  

Balancen 

Feriehuse 

Feriehuse måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Ejendommene nedskrives til 

genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på en konkret vurdering af ejendommenes forventede brugstider. 

Brugstiden er 50 år. 

Værdipapirer 

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

dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 
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Resultatopgørelse for 2017 

2017 2016 
Note kr. t.kr. ____ ___________ _______ 

Kontingentandele  3.750.724 4.040 

Refunderede transportomkostninger fra Finansforbundet 1.062.961 1.209 ___________ _______ 

Indtægter 4.813.685 5.249___________ _______ 

Generalforsamling og repræsentantskabsmøde (23.983) (526) 

Medlemsmøder og kurser (129.142) (76) 

Medlemsinformationer (826.873) (739) 

Tillidsmandsmøder og kurser (1.459.364) (1.496) ___________ _______ 

Direkte medlemsrettede udgifter (2.439.362) (2.837)___________ _______ 

Kredsbestyrelsen                                                       (409.173) (474) 

Bestyrelsesuddannelse (140.242) (119) 

Samarbejde med andre organisationer (58.576) (56) 

Administrationsudgifter (399.450) (338) 

Transportomkostninger (1.062.961) (1.209) 

Inventar og maskiner (37.240) (86) 

Gaver, blomster, jubilæer (114.684) (302) ___________ _______ 

Øvrige udgifter (2.222.326) (2.584)___________ _______ 

Resultat før finansielle poster 151.997 (172) 

Renter og udbytter 1 671.432 1.103 

Kursregulering, netto 2 386.865 323 ___________ _______ 

Resultat før feriehusdrift 1.210.294 1.254 

Resultat af feriehusdrift 3 (177.407) (86) ___________ _______ 

Resultat før skat 1.032.887  1.168

Skat af finansielle poster 4 (87.983) (218) ___________ _______ 

Årets resultat 944.904 950 ___________ _______ ___________ _______ 

Resultatdisponering 

Årets resultat foreslås af bestyrelsen overført til næste år 944.904 950 ___________ _______ 
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Balance pr. 31.12.2017 

2017 2016 
Note kr. t.kr. ____ ___________ _______ 

Feriehuse 5 6.339.000 5.961 ___________ _______ 

Anlægsaktiver 6.339.000 5.961 ___________ _______ 

Obligationsbaserede investeringsforeninger 6 10.575.748 10.117 

Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger 7 11.070.594 8.133 ___________ _______ 

Værdipapirer 21.646.342 18.250 ___________ _______ 

Tilgodehavende rejserefusion 368.700 435 

Tilgodehavende skat 4 123.349 116 

Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter 25.658 8 ___________ _______ 

Tilgodehavender 517.707 559 ___________ _______ 

Likvide beholdninger 2.050.025 4.990 ___________ _______ 

Omsætningsaktiver 24.214.074 23.799 ___________ _______ 

Aktiver 30.553.074 29.760 ___________ _______ ___________ _______ 

Kapitalkonto 01.01. 27.080.971 26.131  

Årets resultat 944.904 950 ___________ _______ 

Kapitalkonto 31.12. 28.025.875 27.081 ___________ _______ 

Skyldig ferieboliger 2.096.742 2.295 

Periodeafgrænsningspost, ferieboliger 188.670 141  

Anden gæld 241.787 243 ___________ _______ 

Kortfristede gældsforpligtelser  2.527.199 2.679 ___________ _______ 

Passiver 30.553.074 29.760 ___________ _______ ___________ _______ 

Pantsætninger og eventualforpligtelser 8 
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Noter 

2017 2016 
kr. t.kr. ___________ _______ 

1. Renter og udbytter 

Pengeinstitutter 3.172 (3) 

Obligationer og investeringsbeviser 116.163 223 

Aktieudbytter 552.097 883 ___________ _______ 

671.432 1.103 ___________ _______ 

2. Kursregulering, netto 

Obligationer, kursgevinster/-tab (398.431) 402 

Aktier, kursgevinster/-tab 785.296 (79) ___________ _______ 

386.865 323 ___________ _______ 

Lejeindtægter Omkostninger Resultat 
kr. kr. kr. ___________ ___________ ___________ 

3. Resultat af feriehusdrift 

Blokhus 86.900 (117.987) (31.087) 

Henne Strand 79.600 (79.077) 523 

Fanø 86.900 (151.321) (64.421) 

Thurø 100.050 (181.151) (81.101) 

Mandelieu 118.600 (117.155) 1.445 

Harzen 66.470 (31.700) 34.770 

Småland 69.100 (51.447) 17.653 

Plön 76.650 (66.017) 10.633 

Generelle omkostninger 0 (65.822) (65.822) ___________ ___________ ___________ 

I alt 684.270 (861.677) (177.407) ___________ ___________ ___________ 
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Noter 
2017 2016 
kr. t.kr. ___________ _______ 

4. Skat  

Aktuel skat 

Beregnet aktuel skat 90.112 217 

Regulering vedr. tidligere år (1.759) 1 

Rentegodtgørelse (370) 0 ___________ _______ 

87.983 218 ___________ _______ 

Tilgodehavende skat/skyldig skat 

Beregnet aktuel skat (90.112) (217)  

Betalt acontoskat i året 2016 92.000 140 

Indeholdt udbytteskat 121.461 193 ___________ _______ 

123.349 116 ___________ _______ 

Blokhus Henne Strand Fanø 
kr. kr. kr. ___________ ___________ ___________ 

5. Feriehuse 

Kostpris pr. 01.01 1.272.020 441.273 1.231.703 

Tilgang 70.598 8.167 93.507 

Afgang 0 0 0 ___________ ___________ ___________ 

Kostpris pr. 31.12 1.342.618 449.440 1.325.210 ___________ ___________ ___________ 

Afskrivninger pr. 01.01 (19.080) (6.619) (18.476) 

Tilgang (26.235) (8.829) (25.147) 

Afgang 0 0 0 ___________ ___________ ___________ 

Afskrivninger pr. 31.12 (45.315) (15.448) (43.623) ___________ ___________ ___________ 

Regnskabsmæssig værdi 1.297.303 433.992 1.281.587 ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

Thurø Mandelieu Harzen 
kr. kr. kr. ___________ ___________ ___________ 

5. Feriehuse, fortsat 

Kostpris pr. 01.01 748.663 1.679.613 208.536 

Tilgang 93.402 132.672 32.534 

Afgang 0 0 0 ___________ ___________ ___________ 

Kostpris pr. 31.12 842.065 1.812.285 241.070 ___________ ___________ ___________ 

Afskrivninger pr. 01.01 (11.230) (25.194) (3.128) 

Tilgang (15.828) (35.208) (4.559) 

Afgang 0 0 0 ___________ ___________ ___________ 

Afskrivninger pr. 31.12 (27.058) (60.402) (7.687) ___________ ___________ ___________ 

Regnskabsmæssig værdi 815.007 1.751.883 233.383 ___________ ___________ ___________ 

Småland Plön I alt 
kr. kr. kr. ___________ ___________ ___________ 

5. Feriehuse, fortsat 

Kostpris pr. 01.01 204.144 265.622 6.051.574 

Tilgang 55.442 18.081 504.403 

Afgang 0 0 0 ___________ ___________ ___________ 

Kostpris pr. 31.12 259.586 283.703 6.555.977 ___________ ___________ ___________ 

Afskrivninger pr. 01.01 (3.062) (3.985) (90.774) 

Tilgang (4.865) (5.532) (126.203) 

Afgang 0 0 0 ___________ ___________ ___________ 

Afskrivninger pr. 31.12 (7.927) (9.517) (216.977) ___________ ___________ ___________ 

Regnskabsmæssig værdi 251.659 274.186 6.339.000 ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

2017 2016 
kr. t.kr. ___________ _______ 

6. Obligationsbaserede investeringsforeninger 

Kursværdi 01.01. 10.116.708 11.716 

Tilgange til købspris 1.553.026 0 

Afgang til salgspris (695.555) (2.001) 

Kursregulering (398.431) 402 ___________ _______ 

Kursværdi 31.12. 10.575.748 10.117 ___________ _______ 

7. Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger 

Kursværdi 01.01. 8.132.739 9.716 

Tilgang til købspris 2.767.469 0 

Afgang til salgspris (614.910) (1.504) 

Kursregulering 785.296 (79) ___________ _______ 

Kursværdi 31.12. 11.070.594 8.133 ___________ _______ 

8. Pantsætninger og eventualforpligtelser 

Der er ingen pantsætninger eller eventualforpligtelser. 


