VELKOMMEN TIL
HK SYDJYLLANDS
GENERALFORSAMLING

2019

GENERALFORSAMLING
HK SYDJYLLAND
DAVID GULDAGER

David Guldager har i en lang årrække siddet
på forreste række, og ikke bare observeret
men også grundigt testet og analyseret de
nyeste gadgets, teknologier og trends inden
for tech-verdenen.

9. APRIL 2019
SCANDIC
KOKHOLM 2
6000, KOLDING

DAGSORDEN:

PROGRAM:

Kl. 18.00: Afdelingen byder på aftensmad
Kl. 19.00: Generalforsamling
Kl. 20.00: Foredrag: OPLEV I MORGEN I DAG
v/ Go’morgen vært og gadget-ekspert David
Guldager.
Bliv inspireret af hverdagens sjove og underlige
produkter, lær mere om dig selv ud fra
danskernes digitale vaner og bliv klogere på
hvad det næste store bliver.

1.

Valg af dirigent og referent

2.

Godkendelse af forretningsorden

3.

Valg af stemmeudvalg

4.

Bestyrelsens beretning

5.

Forelæggelse af afdelingens regnskab
2018 til godkendelse

6.

Indkomne forslag - forslag skal være
afdelingsformand Ole Kjær i hænde senest
2. april 2019. Sendes til HK Sydjylland,
Jupitervej 1, 6000 Kolding eller pr. mail til
ole.kjaer@hk.dk

7.

Valg af 7 delegerede til HK Ungdoms
kongres den 1.-3. november 2019 på
Christiansminde, Svendborg

8.

Valg af 1 revisor
/ Jesper Dalgaard Pedersen

MØD OGSÅ
PEPPER:

9.

Valg af 2 revisorsuppleanter
/ Birte Geertsen

Pepper er HK’s lille,
finurlige robot, der er i
praktik i HK Sydjylland og
deltager i generalforsamlingen.

/ Jeannette Reimer
10. Eventuelt
Af hensyn til aftensmaden skal tilmelding ske
senest 2. april 2019 via hk.dk/kalender
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FORRETNINGSORDEN
1. Generalforsamlingen vælger dirigenten.
2. Indtil dirigenten er valgt af generalforsamlingen, ledes den af afdelingsformanden.
3. Dirigenten skal sikre sig, at de formelle ting er i orden, konstatere generalforsamlingens
lovlige indvarsling og oplæse dagsordenen til godkendelse.
4. Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning – medmindre der begæres skriftlig
afstemning.
5. Alle afstemninger om personvalg, bortset fra valg af dirigent, foretages ved skriftlig
afstemning, hvis der foreslås flere kandidater, end der skal vælges.
6. Suppleantvalg foretages som særskilt valg, og der foretages skriftlig afstemning efter
samme regler som under pkt. 5. Såfremt der ikke foreslås flere kandidater, end der skal
vælges, foretages afstemning om rækkefølgen.
7.

Såfremt der stilles ændringsforslag til et forslag, skal dette stilles under afstemning
før hovedforslaget. Hvis stemmerne står lige ved afstemning om et forslag, er forslaget
bortfaldet.
8. Dirigenten giver ordet i den rækkefølge, hvori dette er begæret. Ingen, udover den, der har
indbragt, eller alternativt den, der har motiveret et forslag, kan tage ordet mere end 2 gange
til det samme punkt. Taletiden er begrænset til 5 minutter. Forslagsstilleren og medlemmer
af afdelingens bestyrelse er dog undtaget.
9. Er der begæret afslutning, skal dirigenten – forinden afstemning foretages – forespørge, om
nogen, udover allerede indtegnede, ønsker ordet eller at stille ændringsforslag, da sådanne
ikke modtages, efter at afslutning er begæret.
10. Et medlem kan anmode om ordet til forretningsordenen.
11. Ingen afgørelser kan besluttes under punktet eventuelt.
12. Alle forhold, der ikke er beskrevet, afgøres af generalforsamlingens dirigent.

NÅR JEG SER ET RØDT FLAG SMÆLDE
1. Når jeg ser et rødt flag smælde
på en blank og vårfrisk dag,
kan jeg høre det sælsomt fortælle
om min verden, mit folk og min sag.
Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,
mens det kogler af kraft i mit mod,
thi det flag, der nu smældende når himlen,
er jo rødt som mit brusende blod.

3. Jeg har set min fader ranke
ryggen op i flagets brus.
Jeg har lyttet og hørt hjertet banke
i dets stolte, befriende sus.
Jeg har elsket dets farve fra lille,
da min mor tog mig op på sit skød
og fortalte mig manende og stille
om en fane så knitrende rød.

2. Jeg har anet slægters striden
imod fremtids fjerne mål.
Jeg har set trælletoget i tiden
blive mænd bag ved kampfanens bål.
Jeg har set den i blafrende storme,jeg har elsket dens flammer i strid,
og bag den så jeg arbejdshænder forme
verden om til en lysere tid.

4. Det er sliddets slægters fane
over fronten vid og bred.
Den skal ungdommen ildne og mane,
den skal knuse hvert grænsernes led.
Den var forrest i fredelig færden,
den var forrest i stormklokkens klemt
den er fanen, der favner hele verden i dens folder er fremtiden gemt.
mel.: John Madsen - tekst: Oskar Hansen
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ÅRSREGNSKAB
BESTYRELSE
Line Lund Sørensen

Lene Roed

Hans Jørgen R. Andersen

Pia Klint Mortensen

Berit Kjærgaard
Kontorchef

Henny Fiskbæk Jensen

Jørgen Hansen

Hanne Kærgaard Mathiasen

Annette Godsvig Laursen

Ole Kjær
Formand

PÅTEGNING – KRITISKE REVISORER
I henhold til afdelingens love har vi foretaget en kritisk bedømmelse af afdelingens økonomiske
dispositioner herunder af udgiftsafholdelsen.
Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.
Vi har ikke foretaget revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen.
Kolding, den 11. marts 2019
Jan Jensen 			
Jesper Dalgaard Petersen
kritisk revisor				
kritisk revisor
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
REVISIONSPÅTEGNING
Til medlemmerne i HK Sydjylland
KONKLUSION
Vi har revideret årsregnskabet for HK
Sydjylland for regnskabsåret 01.01.2018 31.12.2018, der omfatter resultatopgørelse,
balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver
et retvisende billede af fagforeningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018,
samt af resultatet af fagforeningens aktiviteter
for regnskabsåret 01.01.2018 -31.12.2018 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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 fagforeningen 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 årsregnskabsloven.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser 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
fagforeningens 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 fagforeningen, indstille driften eller
ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
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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,
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 fagforeningens
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 fagforeningens 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 fagforeningen 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
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.
Odense, den 11-03-2019
Ri
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr: 53371914
Joachim Munch
Statsautoriseret revisor
mne42244

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsregnskabet for afdelingen er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse A-virksomhed med
enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

balancedagen.

KONTINGENTINDTÆGTER

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i
forhold til sidste år.

Afdelingens andel af medlemmets kontingent
indregnes i resultatopgørelsen, når det er
betalt. Tilgodehavende kontingent pr. 31-122018 indregnes med modtagne kontingenter i
januar i det følgende år, der vedrører året før.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

FINANSIELLE POSTER

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i
takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og
forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen,
når det er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil til- og fragå afdelingen,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved indregningen og måling tages hensyn til
forudsigelige tab og risici, der fremkommer
inden årsregnskabet fremlægges, og som
be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på

Finansielle indtægter og omkostninger
indeholder renteindtægter og -omkostninger,
realiserede og urealiserede kursgevinster
og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

FORENINGSSKAT
Årets skat, som består af årets aktuelle
skat samt regulering tidligere år, indregnes i
resultatopgørelsen.
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Ejendomme måles til kostpris med fradrag af
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akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er bogført værdi med
fradrag af forventet restværdi (scrapværdi)
efter afsluttet brugstid, og der afskrives ikke
på grunde. De vurderede scrapværdier kan
specificeres således:
// Borgergade 2-4, Esbjerg, (50%)
(scrapværdi)
kr. 7.250.000
Idet ejendommenes bogførte værdier svarer til
de vurderede scrapværdier, afskrives der ikke
længere på ejendommene.
Maskiner, inventar og indretning af lejede
lokaler måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
frem til tidspunktet for ibrugtagning.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på
følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider og restværdier:
// Indretning af lejede lokaler
10 år
// Møbler og øvrigt inventar
10 år
// IT-udstyr 		
3-5 år
Aktiver med en ikke-blivende værdi indregnes
som omkostning i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.

Ved opgørelse af ejendommenes værdi
anvendes en afkastbaseret model beregnet af
en ekstern valuar.
Opgørelsen af dagsværdien er baseret på
normaliserede niveau af indtægter, drifts- og
administrationsomkostninger samt et
passende forrentningskrav i forhold til
ejendommenes beliggenhed og stand.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der foretages nedskrivning efter individuel
vurdering af nettorealisationsværdien.
Værdipapirer
Investeringsforeninger, kapitalandele
og obligationer omfatter børsnoterede
værdipapirer anskaffet som led i afdelingens
løbende formuepleje. Værdipapirerne måles til
dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Værdireguleringer indregnes under finansielle
poster i resultatopgørelsen.
Egenkapital
Ud over afdelingens egenkapitalkonto indgår
vedtægtsbestemte og bestyrelsesbesluttede
henlæggelser. Til -og afgang sker via
overskudsdisponering.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede
omkostninger til overenskomstmæssig
fratrædelsesgodtgørelse til ansatte ud over
funktionærlovens bestemmelser.
Overenskomstmæssig fratrædelse til valgte
oplyses under eventualforpligtelse.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
Kapitalandele
Omfatter unoterede kapitalandele og
andelsbeviser anskaffet som led i afdelingens
faglige virksomhed.
Disse medtages til kostpris og nedskrivning
foretages over resultatopgørelsen, hvis en
individuel vurdering af den økonomiske stilling
i afdelingen vurderes at være vedvarende.
Værdiregulering af aktier og andele indregnes
under finansielle poster i resultatopgørelsen.

Langfristet gæld
Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Kortfristet gæld
Andre gældsforpligtelser omfatter gæld
til leverandører, afdelinger, offentlige
myndigheder m.v. og måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi.
Feriepengeforpligtelse er beregnet med 16% af
den ferieberettiget løn for året.

OMSÆTNINGSAKTIVER
Ejendomme til salg
Ejendomme til salg omfatter ejendomme
der forventes afhændet i det kommende år.
Ejendomme til salg måles til
dagsværdi.
Rådhustorvet 21, Horsens, forventet
salgsværdi kr. 14.250.000
Nordre Ringvej 51, Kolding, forventet
salgsværdi kr. 10.000.000
Nordre Ringvej 57, Kolding, forventet
salgsværdi kr. 4.150.000

Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og
eventualforpligtelser
Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og
eventualforpligtelser oplyses i noterne.
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RESULTAT
Note

2018

2017

kr.

kr.

48.963.908

48.019.342

11.318.088

11.297.607

2.451.053

1.953.919

62.733.049

61.270.868

Indtægter
Afdelingskontingent

1

A-kasse administration
Andre indtægter
Udgifter
Personaleomkostninger

2

50.371.932

50.006.220

Faglige aktiviteter

3

2.058.456

2.092.588

-83.170

78.585

Tab medlemssager
Medlemsdemokratiet

4

860.398

1.018.264

Medlemskab af organisationer

5

522.871

528.891

Organisering og fastholdelse

6

215.092

131.482

Administration og ledelse

7

2.634.741

2.847.129

Lokale og ejendomsdrift

8

4.258.358

4.230.924

60.838.678

60.934.083

1.894.371

336.785

483.181

370.125

1.411.190

-33.340

Resultat før afskrivninger
Af- og nedskrivninger
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Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

10

2.719.939

2.367.192

Finansielle omkostninger

11

4.823.372

642.662

-692.243

1.691.190

-270

24.421

-691.973

1.666.769

-638.011

1.208.425

0

500.000

110.000

110.000

-163.962

-151.656

-691.973

1.666.769

Resultat før skat
Foreningsskat
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Årets resultat

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført til afdelingens formue
Henlæggelse til eventualforpligtelse
Henl. til renovering af Borgergade 2, Esbjerg
Tilbageført henl. renovering Borgergade 2, Esbjerg
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BALANCE 31. DECEMBER 2018
Note

2018

2017

kr.

kr.

AKTIVER
Grunde og bygninger

13

7.250.000

35.062.728

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

14

451.368

162.247

Indretning af lejede lokaler

15

385.136

561.510

8.086.504

35.786.485

522.000

522.000

Huslejedeposita

1.210.050

1.228.232

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.732.050

1.750.232

Anlægsaktiver

9.818.554

37.536.717

28.400.000

0

Mellemregning HK/Danmark

4.426.887

3.810.893

Andre tilgodehavender

1.819.505

1.206.131

Tilgodehavender i alt

34.646.392

5.017.024

Værdipapirer i alt

75.913.732

78.743.599

3.043.647

1.709.247

Omsætningsaktiver i alt

113.603.771

85.469.870

Aktiver i alt

123.422.325

123.006.587

2018

2017

kr.

kr.

Materielle anlægsaktiver i alt
Værdipapirer

Ejendomme til salg

Likvide beholdninger i alt

BALANCE 31. DECEMBER 2018
Note

PASSIVER
Afdelingen

16

3.835.124

3.885.863

Henlæggelse til organiserende arbejde

17

100.000

100.000

Henlæggelse til eventualforpligtelser

18

1.500.000

1.500.000

Henlæggelse til renovering af Borgergade 2,
Esbjerg

19

124.382

178.344

Lokal reservefond

20

102.535.268

102.535.268

108.094.774

108.199.475

Egenkapital
Gæld til realkreditinstitutter

21

2.255.478

2.671.999

Fratrædelsesgodtgørelse

22

5.467.210

6.181.007

7.722.688

8.853.006

Langfristede gældsforpligtelser
Andel af langfristet gæld

21

417.022

404.251

Anden gæld

23

7.187.841

5.549.855

7.604.863

5.954.106

15.327.551

14.807.112

123.422.325

123.006.587

Kortfristede gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser
Passiver
Eventualforpligtelser

24,
25

Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

26

Andre noteoplysninger

27
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NOTER
2018

2017

48.963.908

48.019.342

48.963.908

48.019.342

47.552.659

47.555.711

Løn. valgte

3.816.416

3.607.200

Lønsumsafgift

1.626.212

1.565.694

Bidrag. uddannelsesfond. AER m.m.

892.263

891.906

Kontingent SAP

131.756

131.756

Arbejdsskadeafgift

160.252

163.141

Regulering af feriepengeforpligtelse

105.067

-40.519

Regulering af fratrædelsesforpligtelse

-713.797

61.940

Hensat til skyldig løn vr. 2018

663.500

0

54.234.328

53.936.829

-3.862.396

-3.930.609

50.371.932

50.006.220

Medlemsaktiviteter

755.155

727.644

Karriere og Uddannelse

239.574

229.183

Anden agitation og aktiviteter

119.219

116.435

Tilskud seniorklub

326.829

340.652

Tilskud klubber mv.

195.838

180.571

Jubilarer

283.784

265.417

Ungdomsarbejder

43.662

78.517

Medlemskommunikation

94.395

154.169

2.058.456

2.092.588

Bestyrelsesmøde-aktivitet mm.

460.278

712.115

Generalforsamling

200.923

118.258

Møder i Forbundet

199.197

187.891

860.398

1.018.264

522.871

528.891

522.871

528.891

215.092

131.482

215.092

131.482

1. Afdelingskontingent
Kontingent
2. Lønninger
Lønninger personale

Modtaget refusion i øvrigt
3. Faglige aktiviteter

4. Medlemsdemokratiet

5. Medlemskab af organisationer
LO kontingenter
6. Organisering og fastholdelse
Organisering og fastholdelse
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NOTER - FORTSAT
2018

2017

Telefoni

113.591

64.183

Småanskaffelser og vedligeholdelse

225.156

468.478

51.574

41.826

Biler

214.088

288.492

Kontorartikler. papir og tryksager

101.678

194.290

88.199

88.699

Kantine

794.128

771.104

Kantine

446.993

443.297

Interne møder

181.176

156.783

Revision

119.439

122.730

71.201

10.158

227.518

197.089

2.634.741

2.847.129

Husleje

3.487.536

3.249.147

Driftsomkostninger

2.480.807

2.256.533

Husleje indtægter

-1.709.985

-1.274.756

4.258.358

4.230.924

Inventar og IT

306.807

108.165

Indretning lejede lokaler

176.374

261.960

483.181

370.125

5.458

3.792

2.714.481

2.363.400

2.719.939

2.367.192

160

5.935

Kurstab

38.997

45.309

Kurstab

4.784.215

591.418

4.823.372

642.662

-270

24.421

-270

24.421

7. Administration og ledelse

Abonnementer. bladhold og faglitteratur

Print. kopi og service

Anden ekstern assistance
Øvrige administrationsudgifter
8. Lokale og ejendomsdrift

9. Af- og nedskrivninger

10. Finansielle indtægter
Renteindtægter bank
Udbytte
11. Finansielle omkostninger
Renteudgifter banker

12. Foreningsskat
Regulering tidligere år
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NOTER - FORTSAT
2018

2017

Kostpris primo

35.044.626

35.044.626

Årets afgang

-27.812.728

0

Kostpris ultimo

7.231.898

35.044.626

Opskrivninger primo

1.247.097

1.247.097

Opskrivninger ultimo

1.247.097

1.247.097

Af- og nedskrivninger primo

-1.228.995

-1.228.995

Af- og nedskrivninger ultimo

-1.228.995

-1.228.995

7.250.000

35.062.728

2.244.595

2.244.595

595.928

0

Kostpris ultimo

2.840.523

2.244.595

Af- og nedskrivninger primo

-2.082.348

-1.974.183

-306.807

-108.165

-2.389.155

-2.082.348

451.368

162.247

Kostpris primo

1.742.931

1.742.931

Kostpris ultimo

1.742.931

1.742.931

Af- og nedskrivninger primo

-1.181.421

-919.461

-176.374

-261.960

-1.357.795

-1.181.421

385.136

561.510

2.638.766

1.430.341

-638.011

1.208.425

2.000.755

2.638.766

Saldo primo

1.247.097

1.247.097

Årets tilgang

587.272

0

1.834.369

1.247.097

3.835.124

3.885.863

Saldo primo

100.000

100.000

Saldo ultimo

100.000

100.000

Saldo primo

1.500.000

1.000.000

Årets tilgang

0

500.000

Saldo ultimo

1.500.000

1.500.000

13. Grunde og bygninger

Regnskabsmæssig værdi ultimo
14. Andre anlæg. driftsmateriel og inventar
Kostpris primo
Tilgang i årets løb. herunder forbedringer

Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo
15. Indretning af lejede lokaler

Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo
16. Egenkapital afdelingen
Saldo primo
Årets resultat
Opskrivningshenlæggelse. ejendomme

I alt
17. Henlæggelse til organiserende arbejde

18. Henlæggelse til eventualforpligtelser
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NOTER - FORTSAT
2018

2017

19. Henlæggelse til renovering af Borgergade 2. Esbjerg - HK’s andel
Saldo primo

178.344

220.000

Årets tilgang

110.000

110.000

Årets afgang (kloakering. murværk m.m.)

-163.962

-151.656

Saldo ultimo

124.382

178.344

Lokal reservefond. primo

102.535.268

102.535.268

(Reservefondens midler er afsat til konfliktformål m.v.)

102.535.268

102.535.268

Forfald

Forfald

Forfald

efter 1 år

indenfor 1 år

efter 5 år

286.000

71.500

482.625

1.399.263

345.522

87.590

1.685.263

417.022

570.215

6.181.007

6.119.068

-713.797

61.939

5.467.210

6.181.007

41.531

15.898

1.676.946

114.562

78.573

79.709

5.266.409

5.161.342

124.382

178.344

7.187.841

5.549.855

20. Lokal reservefond

21. Langfristede gældsforpligtelser

Rådhustorvet 21, Horsens
Borgergade 2-4, Esbjerg
22. Andre hensatte forpligtelser
Fratrædelsesgodtgørelse, primo
Årets henlæggelse
Saldo ultimo
23. Anden gæld
Moms
Anden gæld
Lønrelaterede poster
Feriepengeforpligtelse

Hensættelse Borgergade 2, Esbjerg NNF’s andel

24. Eventualforpligtelser
Konfliktkontingent til forbundet
Afdelingen har over for forbundets hovedbestyrelse erklæret sig indforstået med, at hovedbestyrelsen til konflikt og/eller andre formål kan udskrive kontingent fra afdelingen til et
beløb af indtil t.kr. 102.535.
Forpligtelse over for tillidsvalgte (ny ordning)
Opnår en tillidsvalgt ikke genvalg, erholder vedkommende et engangsvederlag svarende
til en månedsløn pr. påbegyndt år som tillidsvalgt - dog maksimalt 12 måneder. Herudover
erholder vedkommende op til 6 måneders løn jævnfør funktionærlovens opsigelsesvarsel.
Forpligtelsen udgør pr. 31.12.2018 t.kr. 4.348, heraf henlagt t.kr. 1.500.
Forpligtelse over for kontor- og funktionschefer
Ved uansøgt afsked ydes fratrædelsesgodtgørelse på indtil 6 måneders løn. Forpligtelsen
udgør pr. 31.12.2018 t.kr. 773.
Huslejeforpligtelse
Jupitervej 1, Kolding
Lejeforpligtelse for perioden 01.01.2019 ‐ 01.05.2022.
Huslejeforpligtelsen udgør kr. 2.682.500 pr. år.
Brunde Øst, Rødekro
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Lejeforpligtelse for perioden 01.01.2019 ‐ 01.01.2021.
Huslejeforpligtelsen udgør kr. 566.300 pr. år
25. Eventualforpligtelser - fortsat
Leasingforpligtelse biler
Der er indgået leasingforpligtelse for 4 biler med start 1. januar 2019 og udløb 31. december
2022.
Leasingforpligtelsen udgør kr. 522.300.
Udskudt skat
Udskudt skatteforpligtelse i forbindelse med opskrivningshenlæggelse ejendomme.
26. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Tinglyst ejerpantebrev nom. kr. 5.800.000 med pant i ejendommen matr. nr. 577a Horsens Byggegrunde er deponeret til sikkerhed for HK Danmark.
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter kr. 1.832.375 kr. er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmsæssige værdi pr. 31.12.2018 udgør kr. 7.250.000.
27. Andre noteoplysninger
Afdelingens væsentligste aktiviteter
Aktiviteten består i at udvikle og forbedre medlemmernes løn og arbejdsvilkår, samt på forbundets vegne at administrere dele af Arbejdsløshedskassen.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør et underskud på kr. 691.973 og afdelingens egenkapital udgør kr. 107.507.502
inklusive den lokale reservefond kr. 102.535.268.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, der væsentligt forrykker driftsresultatet eller den finansielle stilling i årsregnskabet.
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SLUK - KUNSTEN AT
OVERLEVE I EN
DIGITALISERET
VERDEN
IMRAN RASHID

Er uddannet speciallæge
i almen medicin og er
tidligere innovationschef i
Danmarks største kæde af
privathospitaler, Aleris-Hamlet.

Kan du mærke, at den digitale stress kommer krybende
ind på dig i din hverdag? At den mere og mere stjæler din
opmærksomhed? Dit nærvær? Og din nattesøvn?
Eller synes du, at mængden af informationer omkring dig
snart er uoverskuelig – og er du plaget af en trang til at
tjekke din mobil op mod 150 gange dagligt?
Så er det måske blevet tid til at slukke!
Det kan du gøre med inspirerende hjælp fra speciallæge,
IT-iværksætter og forfatter Imran Rashid, der i sit
tankevækkende foredrag SLUK giver et vigtigt indblik
i, hvordan digitaliseringen påvirker hjernen, kroppen,
mennesket, familierne, virksomhederne og samfundet.
Foredraget er HK Sydjyllands måde at fejre den
internationale arbejdsmiljødag - for digitaliseringen
påvirker også vores arbejdsdag, når vi hele tiden skal være
”på”.

29. APRIL
19.00 -20.30
VEJEN
IDRÆTSCENTER

Petersmindevej 1, 6600 Vejen
Kursusnr: 8250 - 290419
Tilmeld dig senest den
23. april på hk.dk/kalender

