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Ledelsespåtegning 
 
                                                                                                                                      

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 

– 31. december 2017 for Funktionærforeningen Carlsberg. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den på side 10-11 beskrevne 

regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens 

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017. 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 

København, den 20. marts 2018. 

 

Peter Petersen                             Leif Lynge Pedersen                      Ulla Jørgensen  
formand                                        næstformand                             

 

Thomas Knudsen       Tonny Christensen               Jens Thomsen 

kasserer  

 

                                    

Anders Mikkelsen        Tom Andreasen                Christina Haagensen  

 

 

Frederikke Darfelt                         Mia Nielsen 
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Til medlemmerne i Funktionærforeningen Carlsberg 
 

Vi har revideret årsregnskabet for Funktionærforeningen Carlsberg for regnskabsåret 

1. januar – 31. december 2017, der aflægges efter den på side 10-11 beskrevne anvendte 

regnskabspraksis. 

 

Den udførte revision 

 

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med bestyrelsens revisionsinstruks af 

27. januar 2018. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der 

understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere 

stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som 

bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det 

er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens 

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med den på 

side 10-11 beskrevne anvendte regnskabspraksis. 

 

 

København, den 20. marts 2018. 

 

 

Dorte Krag                             Søren Henriksen   

intern revisor                        íntern revisor   
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Til bestyrelsen i Funktionærforeningen Carlsberg 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Funktionærforeningen Carlsberg for regnskabsåret 

1. januar – 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder 

anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter den på side 10-11 anvendte 

regnskabspraksis.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens 

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med den på 

side 10-11 anvendte 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 revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af 

årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen 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 den på side 10-11 anvendte regnskabspraksis. Ledelsen har 

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 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 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 likvidere foreningen, 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 fejlinformation, 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 Danmark, 
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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 yderligere 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 væsentlig fejlinformation 

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 revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at 

kunne udtrykke en konklusion 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 usikkerhed 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 

opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 

er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det 

revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 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 noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende 

transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede 

heraf.  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.  
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Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 

form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse 

ledelsesberetningen og i den forbindelse 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 væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 20. marts 2018 
 
Døssing & Partnere 
Revisionsinteressentskab 
CVR-nr. 54 87 99 11 
 
Martin Dueholm 
Registreret revisor 
MNE-nr. mne34524 
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Selskabsoplysninger 

Funktionærforeningen Carlsberg  

Ny Carlsberg Vej 100 

1799  København V 

 

Hjemmeside:   www.fct.dk 

Telefon 33 27 45 56  

CVR-nr. 48 99 81 19 

Hjemsted: København V 

Bestyrelse 

Peter Petersen                             Leif Lynge Pedersen                      Ulla Jørgensen  
formand                                        næstformand                             

 

Thomas Knudsen       Tonny Christensen               Jens Thomsen 

kasserer  

 

                                    

Anders Mikkelsen        Tom Andreasen                Christina Haagensen  

 

 

Frederikke Darfelt                         Mia Nielsen 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Revisor 
Døssing & Partnere 
Revisionsinteressentskab 
CVR-nr. 54 87 99 11 
 
Martin Dueholm 

Registreret revisor 

MNE-nr. mne34524 

 

 

Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes 20. marts 2018. 
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Foreningens formål er 

A. at varetage medlemmernes interesser, bl.a. ved forhandling med ledelsen i Carlsberg A/S 

og med ledelserne i de af koncernens selskaber, hvor foreningen har indgået aftale om at 

repræsentere medarbejdernes interesser, og over for andre medarbejdergrupper samt 

kontakt til funktionærer i koncernens øvrige selskaber. 

B. at samle medlemmerne til sammenkomster for at fremme det kollegiale sammenhold. 

C. at administrere ferieboligerne 

 

Årets resultat 

Årets resultat på kr. -499.627 foreslås disponeret således: 

 Kr.   

Overført underskud 499.627   

 499.627   

Regnskabet for 2017 kom ud med et underskud, som blev kr. 47.983 mindre end det 

budgetterede på kr. 547.610. 

Underskuddet er mindre end budget på grund af flere mindre indtægtsforøgelser og flere 

mindre udgiftsforøgelser, bl.a.: 

Der er afholdt færre bestyrelsesmøder end tidligere, hvorfor der er en besparelse på 40.000 

kr. i forhold til budget. 

Ejendomsskatterne for vore 6 egne ferieboliger i Danmark blev reduceret i 2. halvår, ligesom 

alle øvrige ejendomme i Danmark. Denne besparelse på kr. 24.000 vil dog være en 

engangsbesparelse. 

Vedligeholdelse af ferieboligerne er steget med kr. 28.000. Dette skyldes en nødvendig ikke-

budgetteret udvendig vedligeholdelse på Nørkjær på kr. 100.000, samtidig med at 

omkostningerne på de øvrige ferieboliger er lavere end budgetteret. 

 

Begivenheder efter statusdagen 

Der er efter regnskabets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne 

påvirke foreningens stilling. 

Forventninger 

Bestyrelsen forventer for 2018 et underskud på godt kr. 250.000. Bestyrelsen er 

opmærksom på udviklingen og ser løbende på mulighederne for øgede indtægter og 

formindskede omkostninger. Bl.a. er administrator Hanne Neustrups arbejdstid reduceret 
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med 25% samtidig med, at Foreningen har ansat Hanne Buch-Larsen til at varetage 

administrationen af ferieboligerne. Hanne Buch-Larsens gage er mindre end besparelsen på 

Hanne Neustrups gage. Dette forventes at give en besparelse på ca. kr. 40.000. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for Funktionærforeningen Carlsberg er aflagt i henhold til nedenstående 

anvendte regnskabspraksis samt vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. 

Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Indtægter indregnes på forfaldstidspunktet.   

Tilskud indregnes, når der er opnået bindende tilsagn fra tilskudsgiver, og eventuelle 

betingelser for tilskuddet er opfyldt. 

Omkostninger 

Omkostningsposterne indeholder omkostninger til medlemsarrangementer, tilskud til øvrige 

foreninger og udvalg, drift af foreningslokale og drift af ferieboliger. 

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale, 

ledelsen, foreningslokaler, kontoromkostninger m.v. 

Omkostninger indregnes på tidspunktet for afholdelsen. 

Finansielle indtægter og udgifter, netto 

Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og –udgifter, kursreguleringer 

samt udbytte af værdipapirer. Posterne vises netto i resultatopgørelsen. 

Skat af årets resultat 

Funktionærforeningen Carlsberg er skattepligtig i henhold til fondsbeskatningsloven. 

Foreningen udarbejder ikke selvangivelse, da den opfylder betingelserne for i stedet at 

afgive en erklæring.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsespris eller genindvindingsværdi, hvor denne er 

lavere.   

Bestyrelsen har valgt ikke at afskrive på ferieboliger, idet deres værdi ventes opretholdt ved 

den løbende vedligeholdelse. Omkostninger til vedligehold og forbedringer 

omkostningsføres for afholdelsestidspunktet. 

Varebeholdninger 

Færgebilletter måles til anskaffelsespris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede 

tab. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger 

vedrørende efterfølgende regnskabsår. 

Værdipapirer 

Børsnoterede værdipapirer måles til kursværdi på balancedagen. 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 

Modtagne forudbetalinger 

Modtagne forudbetalinger vedrører forudbetalinger fra medlemmer. Forudbetalingerne 

vedrører primært leje af ferieboliger. 

Anden gæld 

Anden gæld vedrører hovedsageligt skyldige omkostninger til lønsum til SKAT, skyldigt 

revisionshonorar mv.



 

 

 

 

 

Resultatopgørelse  

12 

  

 

 

kr. Note 2017 2016     

Indtægter  1 3.000.375 3.443.881 

Medlemsarrangementer  -746.262 -961.964 

Tilskud til øvrige foreninger og udvalg  -2.249 0 

Drift af foreningslokale  -2.532 -7.346 

Drift af ferieboliger  -1.961.137 -2.247.057     

Bruttoresultat  288.195 227.514 

Administrationsomkostninger 2 -808.338 -950.966     

Resultat før renter m.v.  -520.143 -723.452 

Finansielle indtægter og udgifter, netto 3 20.516 315      

Resultat før skat  499.627 -723.137 

Skat af årets resultat   0 0     

Årets resultat  -499.627 -723.137       

    

Der fordeles således    

Fællesdrift  309.051 320.514 

Ferieboliger  -808.678 -1.043.651     

  -499.627 -723.137 

      

Resultatdisponering    

Overført resultat  -499.627 -723.137     

       -499.627 -723.137       
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kr. Note 2017 2016     

AKTIVER    

    

Anlægsaktiver    

Materielle anlægsaktiver 4   

Ferieboliger  2.932.681 2.932.681     

Anlægsaktiver i alt  2.932.681 2.932.681     

    

Omsætningsaktiver    

Varebeholdninger    

Beholdning af færgebilletter   51.286 27.522     

  51.286 27.522     

    

Tilgodehavender    

Tilgodehavender hos medlemmer  7.096 52.510 

Andre tilgodehavender  0 47.112 

Periodeafgrænsningsposter  0 9.239     

  7.096 108.861     

    

Værdipapirer  43.692 36.510     

    

Likvide beholdninger  903.205 1.473.623      

    

Omsætningsaktiver i alt  1.005.279 1.646.516     

    

AKTIVER I ALT  3.937.960 4.579.197      
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kr. Note 2017 2016     

PASSIVER    

    

Foreningskapital 5   

Foreningskapital 1. januar   4.017.162 4.740.299 

Overført resultat  -499.627 -723.137     

Foreningskapital i alt  3.517.535 4.017.162     

    

    

Gældsforpligtelser    

    

Kortfristede gældsforpligtelser    

Leverandører af varer og tjenesteydelser  117.356 198.271 

Mellemregning med Carlsberg Repræsentationsforening  184.673 180.971 

Modtagne forudbetalinger  117.545 104.093 

Anden gæld  852 78.700     

  420.426 562.036     

    

Gældsforpligtelser i alt  420.426 562.036      

    

PASSIVER I ALT  3.937.961 4.579.197      

    

Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser 

og sikkerhedsstillelser  6 542.000 0 
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kr. 2017 2016    

 1 Indtægter   

Kontingenter 1.226.815 1.258.560 

Tilskud fra Carlsberg Danmark A/S 340.000 350.000 

Carlsberg og Tuborgs Medarbejderlegat 63.927 382.058 

Deltagerbetaling arrangementer m.m.  217.155 249.857 

Lejeindtægter 1.152.459 1.203.406    

 3.000.356 3.443.881    

   

 2      Personaleudgifter   

Gager administratorer 408.378 445.897               

 408.378 445.897    

   

 3 Finansielle indtægter og udgifter, netto    

Renteindtægter 0 0 

Renteomkostninger -19 -101 

Rykkergebyr m.m. 12.753 500 

Udbytte 600 540 

Kursgevinst/-tab på værdipapirer 7.182 -624    

 20.516 315    
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kr. 

 4 Materielle anlægsaktiver 

 

Ferie-

boliger 
 

 

Anskaffelsessum 1. januar 2017 2.932.681 
 

 

Anskaffelsessum 31. december 2017 2.932.681 
 

 
 

 

 

Afskrivninger 31. december 2017 0 
 

 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 2.932.681 

 
 

  

 2017 2016    

Ejendomsvurdering, danske ejendomme 10.130.000 10.130.000    

   

Regnskabsmæssig værdi, danske ejendomme 2.346.825 2.346.825    

Ejendomsvurdering, udenlandske ejendomme 1.212.990 1.247.615    

   

Regnskabsmæssig værdi, udenlandske ejendomme 585.856 585.856    

   

 

   

 5 Foreningskapital   

Foreningskapital 1. januar 4.017.162 4.740.299 

Årets resultat -499.627 -723.137  3.998.927  

Foreningskapital 31. december 3.517.535 4.017.162  
  

 

 6 Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og 

sikkerhedsstillelser   
Foreningen har indgået lejeaftaler med en samlet forpligtelse på 
t.kr. 542, hvoraf t.kr. 542 forfalder til betaling i 2018.   
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NOTER    

Kr.    

Administration   676.651 

Gager, feriepenge, lønsumsafgift, ATP og AES  408.378  

Medlemsafgift til FTF  154.478  

Revisionshonorar  41.250  

NETS - Betalingsservice  22.418  

Funktionærforeningens hjemmeside m.m.  41.708  

Diverse: kontorhold  8.419  

    

    

Bestyrelsesaktiviteter mm   114.326 

Bestyrelsesmøder, -rejser og –kurser  114.326  

    

    

Medlemsarrangementer, nettoudg. minus delt.bet.   529.107 

Generalforsamling  11.628  

Forårsfest   18.858  

Pensionistarrangement  64.827  

Efterårsfest i Fredericia  67.314  

Andespil i Fredericia  41.478  

Andespil i Valby  195.707  

Juletræ i Valby  122.803  

Eventyrløbet, Odense  6.492  

 

 

 

  

Tilskud til øvrige foreninger og udvalg   2.249 

Billardudvalg  2.249  

    

    

Drift af foreningslokaler   2.532 

Forsikring af lokalerne  2.532  

-     

    

Drift af ferieboliger  

 

808.678 

 

Kr. 

Egne ferieboliger 

 

  

Hulegaards Kvarn, Sverige   +5.748 

Driftsomkostninger  97.102  

- Lejeindtægter  102.850  

 

Hallandsåsen 

 

 26.679 

Driftsomkostninger                                                                                      

- Lejeindtægter    

      71.108 

44.429  

    

Ebeltoft    18.078 

Driftsomkostninger  73.707  

- Lejeindtægter  55.629  



 

 

 

 

19 

    

Humlehuset   45.193 

Driftsomkostninger  111.072  

- Lejeindtægter  65.879  

    

Friheden   76.644 

Driftsomkostninger  146.873  

- Lejeindtægter  70.229  

    

Nørkjær   137.787  

Driftsomkostninger  198.587  

- Lejeindtægter   60.800  

    

Langeland   9.362 

Driftsomkostninger  53.062  

- Lejeindtægter   43.700 

    

Fårup   16.986 

Driftsomkostninger  144.113  

- Tilskud fra CT Medarbejderlegat  63.927  

- Lejeindtægter  63.200  

    

I alt egne ferieboliger   324.981 

    

    

Lejede ferieboliger:    

    

 

 

Skagen 

 

 12.800 

Driftsomkostninger  98.000  

- Lejeindtægter  85.200  

    

Samsø   9.600 

Driftsomkostninger  34.200  

- Lejeindtægter  24.600  

    

Bornholm, Sandvig    13.253 

Driftsomkostninger  54.753  

- Lejeindtægter  41.500  

    

Lalandia   67.795 

Driftsomkostninger  212.995  

- Lejeindtægter  145.200  

    

St. Raphael, Frankrig   17.300 

Driftsomkostninger  48.000  

- Lejeindtægter  30.700  
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Paris, Frankrig   77.510 

Driftsomkostninger  150.510  

- Lejeindtægter  73.000  

    

Marina Baie des Anges, Nice, Frankrig   12.000 

Driftsomkostninger  50.000  

- Lejeindtægter  38.000  

    

Lucca, Toscana, Italien   20.900 

Driftsomkostninger  58.900  

- Lejeindtægter  38.000  

    

Borgo, Umbrien, Italien    9.100 

Driftsomkostninger  28.600  

- Lejeindtægter  19.500  

    

Corti del Lago, Gardasøen, Italien   12.200 

Driftsomkostninger  31.700  

- Lejeindtægter  19.500  

    

Al Pini, Adriaterhavskysten, Italien   15.400 

Driftsomkostninger  34.900  

- Lejeindtægter  19.500  

    

Barcelona, Spanien   30.493 

     Driftsomkostninger  90.636  

- Lejeindtægter  60.143  

-  

Berlin, Tyskland   13.232 

Driftsomkostninger  64.132  

- Lejeindtægter  50.900    

 

I alt lejede ferieboliger 

 

311226 

311.583 

   

    

    

    

 

Administration                                                                                                                               108.187 

 

 60.698 

Herunder ferieboligsystem, inspektionstur, trykning og 

porto af feriekataloger mm.                                                  

              

108.187  

    

    

Fra Carlsberg og Tuborg Medarbejderlegat har vi 

modtaget kr. 63.927, som er bogført under "indtægter". I 

ovennævnte opgørelse er beløbene modregnet under 

egne ferieboliger:  

 

  

Nye vinduer og døre Fårup              Kr. 63.927 +63.927 
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Kr. BUDGET BUDGET RESULTAT 

 2018 2017 2017 

INDTÆGTER    

    

Kontingenter 1.272.240 1.300.000 1.226.815 

Tilskud fra Carlsberg Danmark A/S 337.000 350.000 340.000 

Tilskud fra Carlsberg og Tuborgs Medarbejderlegat 200.000 0 63.927 

Lejeindtægter 1.176.800 1.230.000 1.152.459 

Deltagerbetaling*) 235.000 0 217.155 

Kursregulering værdipapirer 0 0 7.182 

Udbytte  540 360 600 

Diverse indtægter 5000 5.000 12.753 

Indtægter i alt 3.226.580 2.930.360 3.020.891 

    

UDGIFTER    

    

Administration 624.000 669.000 694.013 

Bestyrelsesaktiviteter mm 114.000 198.000 114.325 

Medlemsaktiviteter*) 845.000 680.000 746.262 

Tilskud til øvrige foreninger og udvalg 1.500 3.000 2.249 

Drift af foreningslokaler 3.500 5.000 2.532 

Drift af ferieboliger 1.925.025 1.922.970 1.961.137 

Kursregulering af værdipapirer 0 0 0 

Udgifter i alt 3.513.025 3.477.970 3.520.518 

    

RESULTAT -286.445 -547.610 -499.627 

    

Specifikation af medlemsarrangementer*): 845.000 670.000 746.262 

    

Generalforsamling 15.000 20.000 11.628 

Forårsfest 0 50.000 18.858 

Pensionistarrangement 70.000 75.000 109.002 

Efterårsfest i Fredericia 115.000 100.000 77.114 

Andespil i Fredericia 55.000 45.000 64.928 

Andespil i Valby 280.000 240.000 300.136 

Juletræ i Valby 260.000 125.000 158.103 

Eventyrløbet 0 0 6493 

Medlemsmøder 5.000 10.000 0 

Arrangement Jylland / Fyn og medlemsmøder 10.000 15.000 0 

 810.000 680.000 746.262 

*) Deltagerbetaling var ikke inkluderet i budget for 2017 

og er først bogført separat i 2017 efter budgettet blev 

godkendt: Arrangementer incl. deltagerbetaling  575.000 

 

 

680.000 529.107 

 


