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Foreningsoplysninger

Forening

Foreningen ”Fonden Live”
Tårnby

Hovedaktivitet

Foreningens formål er at varetage de økonomiske interesser for de tidligere Cabin Attendants der er benificerede fra ”Fonden til pensionsforbedring for SAS Cabin Attendants i Danmark”.

Revisor

Barbro Erikson
Ib Børm Hansen
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Ledelsesberetning

Efterfølgende årsrapport er udarbejdet med det formål at opgøre foreningens regnskab for perioden.
Det er vores opfattelse, at årsrapporten indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens
resultat herunder anvendelse af kontingenter og indmeldes gebyrer.
I tilknytning til årsrapporten kan oplyses:
at

ingen udgifter er afholdt til aktiviteter i udlandet

at

ingen udgifter er afholdt til køb af fast ejendom

at

ingen udgifter er afholdt til materielanskaffelse over DKK 12.300

at

ingen udgifter er afholdt til anlægsudgifter

at

ingen udgifter er afholdt til dækning af underskud
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Ledelsespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 01. oktober 2012 til 30. september 2013.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og kravene i foreningens vedtægter.
Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af
foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.
Årsrapporten indstilles til godkendelse.
Tårnby, den

2013

Flemming Beinov

Per Espersen

Jan Rovsing

Hakon Holm

Verner Lundtoft Jensen

Jens Tholstrup Hansen
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Revisors påtegning

Til ledelsen i Foreningen Fonden Live
Vi har revideret årsrapporten for Foreningen Fonden Live for regnskabsåret 01. oktober 2012 - 30. september
2013, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance
og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og kravene i foreningens vedtægter.
Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der
giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn,
som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav
samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke
indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig
fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter
omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er
passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede
præsentation af årsrapporten.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01. oktober 2011
- 30. september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.
Tårnby, den

2013

Barbro Erikson
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B og
foreningens vedtægter.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter 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 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 foreningen, 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 i de følgende afsnit nedenfor.
Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til (amortiseret) kostpris.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Likvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger samt evt. let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi
Gældsforpligtelser
Gæld måles til nominel værdi.
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Resultatopgørelse
2013
DKK

2012
DKK

461.500
-398.566

498.400
-455.397

62.934

43.003

Overført resultat
Årets resultat

614.906
62.934

571.903
43.003

Til disposition

677.840

614.906

Overført resultat

677.840

614.906

Resultatdisponering i alt

677.840

614.906

Perioden 01. oktober 2012 - 30. september 2013
1
2

Nettoomsætning
Andre eksterne omkostninger
Årets resultat

Resultatdisponering
Foreningens resultater foreslås disponeret således:
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Balance
2013
DKK

Aktiver pr. 30. september 2013

4

Pengeinstitut
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender i alt

431.339
250.000
681.339

Omsætningsaktiver i alt

681.339

Aktiver i alt

681.339
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Balance
2013
DKK

Passiver pr. 30. september 2013
3

5

Overført resultat
Primo

62.934
614.906

Egenkapital i alt

677.840

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

3.499
3.499

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

3.499

Passiver i alt
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Noter

1

2

3

4

5

Nettoomsætning
Kontingent
Indmeldelsesgebyr

457.500
4.000

486.400
12..000

Nettoomsætning i alt

461.500

498.400

Kontorartikler og tryksager
EDB-omkostninger
Repræsentation
Lokaler
Generalforsamling
Møder ol.
Transport
Advokat
Gebyrer ol.
Renter, indtægt

0
7.777
546
0
10.685
5.454
295
366.250
7.566
0

849
2.770
270
5.500
4.674
4.454
0
436.346
583
-49

Administrationsomkostninger

398.566

455.397

Andre eksterne omkostninger i alt

398.566

455.397

Overført resultat
Årets resultat

614.906
62.934

571.903
43.003

Overført resultat i alt

677.840

614.906

Sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger

250.000

0

Andre tilgodehavender i alt

250.000

0

EDB
Mødeomkostninger

2.500
999

0
0

Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt

3.499

0

Andre eksterne omkostninger

Overført resultat

Andre tilgodehavender

Leverandører af varer og tjenesteydelser
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