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REFUSIONSREGNSKAB
INDTÆGTER
Note
1
2
3
4

2018

2017

kr.

tkr.

Forskud / refusion vedr. godtgørelse - medlem
Forskud / refusion vedr. godtgørelse - arbejdsgiver
Forskud/refusion vedr. befordringstilskud - medlem
Sinderupgade d, st. tv, 1738 København V

5.792.258
36.166.016
1.334.093
1.362.944

5.266
28.575
1.371
1.218

INDTÆGTER I ALT

44.655.311

36.430

Sinderupgade d, st. tv, 1738 København V
Godtgørelse vedr. forsikrede - arbejdsgiver
Befordringstilskud - medlem
Befordringstilskud - arbejdsgiver

5.787.776
36.138.775
1.441.971
1.252.441

5.252
28.537
1.363
1.227

UDGIFTER I ALT

44.620.963

36.379

INDTÆGTER I ALT
UDGIFTER I ALT

44.655.311
-44.620.963

36.430
-36.379

ÅRETS RESULTAT

34.348

51

UDGIFTER
5
6
7
8

9

Kontante afregninger
Godtgørelse vedr. forsikrede - medlem
Godtgørelse vedr. forsikrede - arbejdsgiver
Befordringstilskud - medlem
Befordringstilskud - arbejdsgiver

6
35
2
2

Kontant afregnet i alt

45

Overført til mellemregning med UVM, note

10

34.348

6

2

STATUS
AKTIVER

Note
10
11
12
13
14

UVM, mellemregning
Tilgodehavende ref. vedr. 2018 modtaget i 2019
Tilgode hos medlemmer vedr. tilbagebetalinger
Andre debitorer
Forskudskonti
AKTIVER I ALT

2018

2017

kr.

tkr.

20.880
237.702

21

34.910

210
14

293.492

245

PASSIVER

10
15
16
17
18

UVM, mellemregning
Forskud modtaget i 2018 vedr. 2019
Kreditorer vedr. godtgørelser mv.
Tilbagebetalingstilsvar overfor staten
Andre kreditorer

34.348

6

259.144

239

PASSIVER I ALT

293.492

245
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REVISIONSPÅTEGNING
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Kristelig A-kasse
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for udbetalt VEU deltagerstøtte og befordringstilskud for Kristelig A-kasse for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018, der omfatter refusionsregnskab, balance, noter samt beretningsdel. Årsregnskabet udarbejdes
efter regnskabsbestemmelserne i arbejdsløshedsforsikringsloven, standardvedtægten og bekendtgørelse nr. 1004 af 14.
august 2013 om refusion af de anerkendte arbejdsløshedskassers udbetalinger af godtgørelse og tilskud til befordring ved
deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt om regnskab og revision.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med
regnskabsbestemmelserne i arbejdsløshedsforsikringsloven, standardvedtægten og bekendtgørelse nr. 1004 af 14. august
2013 om refusion af de anerkendte arbejdsløshedskassers udbetalinger af godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse
i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt om regnskab og revision.
Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision vedrørende refusionsregnskabet, idet revisionen udføres på
grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1004 af 14. august 2013 om refusion af de anerkendte
arbejdsløshedskassers udbetalinger af godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse samt om regnskab og revision. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Kristelig A-kasse 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, som i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i arbejdsløshedsforsikringsloven, standardvedtægten og bekendtgørelse
nr. 1004 af 14. august 2013 om refusion af de anerkendte arbejdsløshedskassers udbetalinger af godtgørelse og tilskud til
befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt om regnskab og revision. 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 Kristelig A-kasse' s evne til at fortsætte driften; at
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af
·egnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at opløse Kristelig A-kasse, 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, samt standarderne for offentlig revision vedrørende
refusionsregnskabet jf. bekendtgørelse nr. 1004 af 14. august 2013 om refusion af de anerkendte arbejdsløshedskassers
udbetalinger af godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt om
regnskab og revision, 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, samt standarderne for offentlig revision jf. bekendtgørelse nr. 1004 af 14. august 2013 om refusion af
de anerkendte arbejdsløshedskassers udbetalinger af godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse samt om regnskab og revision, 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 af årsregnskabet for at kunne udforme
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revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af Kristelig A-kasse' s 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 Kristelig A-kasse' s 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 Kristelig A-kasse ikke længere kan fortsætte driften.
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.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision af udvalgte emner i
overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af
sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig
praksis.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi
rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Aarhus, den 08.03.2019

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

~
~
~
registreret rev1so~'\
MNE-nr. mne18495
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NOTER

1

Forskud / refusion vedr. godtgørelse - medlem
Nettoforskud

3.924.220

A-skat

1.801.802

ATP

45.356

Tilgodehavende A-skat
Tilgodehavende ATP

20.880
5.792.258

2 Forskud / refusion vedr. godtgørelse - arbejdsgiver
Forskud/refusion

36.166.016

3 Forskud/refusion vedr. befordringstilskud - medlem
Forskud/refusion

1.334.093

4 Sinderupgade d, st. tv, 1738 København V
Forskud/refusion

1.362.944

5 Godtgørelse vedr. forsikrede - medlem
Udbetalinger

5.787.776

Indtægtsføring af:
Afdrag på tilbagebetalingskrav

0

Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion

0
5.787.776

6 Godtgørelse vedr. forsikrede - arbejdsgiver
Udbetalinger

36.138.775

Indtægtsføring af:
Afdrag på tilbagebetalingskrav

0

Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion

0
36.138.775

7 Befordringstilskud - medlem
Udbetalinger
Indtægtsføring af:

1.441.971

Afdrag på tilbagebetalingskrav

0

Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion

0
1.441.971

8 Befordringstilskud - arbejdsgiver
Udbetalinger
Indtægtsføring af:

1.252.441

Afdrag på tilbagebetalingskrav

0

Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion

0
1.252.441
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NOTER

9

Kontante afregninger
Følgende er afregnet kontant til dækning af fejludbetalte godtgørelser mv.:
Godtgørelse vedr. forsikrede - medlem

0

Godtgørelse vedr. forsikrede - arbejdsgiver

0

Befordringstilskud - medlem

0

Befordringstilskud - arbejdsgiver

0

I alt overføres til refusionsregnskabet
Tilbagebetalingsrenter/ renter af fejludbetalinger

0

10 UVM, mellemregning
Saldo ved årets begyndelse

5.848
5.848

- Afregnet for 2017

-34.348

+/- Overført fra refusionsregnskabet side 1

-34.348

11 Tilgodehavende ref. vedr. 2018 modtaget i 2019
(Datoer skal anføres)
Godgørelse vedr. forsikrede - medlem
Godgørelse vedr. forsikrede - arbejdsgivere
Befordringstilskud - medlem
Befordringstilskud - arbejdsgiver
Skyldig A-skat
ATP vedr. 4. kvartal

21.01.2019

20.880
20.880
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NOTER

12 Tilgode hos medlemmer vedr. tilbagebetalinger
Tilgode hos medlemmer vedr. forsikrede
Tilgode hos arbejdsgiver vedr. forsikrede
Tilgode hos medlemmer vedr. befordringstilskud
Tilgode hos arbejdsgiver vedr. befordringstilskud

237.702

Mellemregning med A-kassen

237.702
13 Andre debitorer
Mellemregning med forbundet
Tilgodehavende for fejludb. med medansvar for a-kassen
Tilgodehavende ATP vedr. tidligere år
Andre tilgodehavender vedr. UVM

14 Forskudskonti

Kontonr.

Saldo

SKB UDB-konto
SKB KUB-konto

4069 136 591

34.910
34.910

15 Forskud modtaget i 2018 vedr. 2019

NOTER
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16 Kreditorer vedr. godtgørelser mv.
Mellemregning med forbundet
Indeholdt A-skat vedr. godtgørelse
Indeholdt ATP vedr. godtgørelse
Tilbageførsler vedr. KUB-konto

203.354
20.880
34.910

259.144
17 Tilbagebetalingstilsvar overfor staten
Saldo ved årets begyndelse
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

18 Andre kreditorer
Skyldige tilbagebetalinger mv. for december vedr. UVM
Skyldige godtgørelser mv.
Skyldige tilbagebetalinger i øvrigt
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SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Antal dage med
kursusgodtgørelse

Antal kursister

Godtgørelse vedr. forsikrede - medlem

30.504

2.687

Godtgørelse vedr. forsikrede - arbejdsgivere

33.614

2.884

Befordringstilskud - medlem

837

Befordringstilskud - arbejdsgiver
I alt

Andre oplysninger:

8.696
64.118

15.104
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Regnskabet for perioden 01.01.2018 til 31.12.2018 er aflagt under iagttagelse af
gældende regler. Det reviderede og godkendte regnskab skal underskrives af et
flertal af hovedbestyrelsen, dog er formandens underskrift obligatorisk.
Eventuelle supplerende bemærkninger kan vedhæftes.
Antal sider med supplerende bemækninger:

den

2019

Hovedkasserer
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Fortegnelse over a-kassens hovedbestyrelse pr. 31. december 2018.
Medlemmer af forretningsudvalget markeres med et "F" foran navnet
Navn

Postadresse

Formand

Søren Fibiger Olesen

Hesseløvej 3, 7000 Fredericia

Næstformand

Mikael Arendt Laursen

Elboparken 5, 7000 Fredericia

Hovedkasserer

Esben Aabenhus

Langvad 21, 8250 Egå

r,Iaus Munk-Rasmussen

Rosenlyparken 21, 2670 Greve

Karina Scharfe

Kong Valdemarsvej 42, 9600 Aars

lb Hørup

Højvangen 21, 2860 Søborg

Charlotte Mester

Keelung Road, Lane 172, no 15, 110 Taipei, Taiwan

Tanya Sørensen

Møllegården 257, 6933 Kibæk

Sara Askholm

Kaløgade 1, 2. tv, 8000 Århus C

Niels Møller

Sinderupgade d, st. tv, 1738 København V

Claus Mester-Christensen

Havkærvej 27, 8381 Tilst

