
Konto  Regnskab 2021 Koefficient Budget 2021 Noter 

Indtægter        

Kontingent 1.556.839 1,04 1.500.000  

Andre indtægter        

Renter        

Indtægter i alt 1.556.839 1,04 1.500.000  

         

Udgifter        

Delegeretforsamling 64.750   0  

Generalforsamling 36.741 0,61 60.000  

Lokalafdeling i alt 101.491 1,69 60.000  

Bestyrelse 21.464 0,43 50.000  

Vest/Øst-møder 2.425 0,12 20.000  

Møder og udvalg i alt 23.889 0,34 70.000  

Faglige aktiviteter 30.159 0,12 250.000  

Arbejdspladsarbejde 0   185.000  

Ledighedsarbejde 17.060 0,14 120.000  

Løntilskud, forbund 304.694 1,05 290.000  

Faglig aktivitet i alt 351.913 0,42 845.000  

It-faglige arrangementer 340.952 0,97 350.000  

Sociale arrangementer 1.004 0,04 25.000  

Ungdomsarbejde 0   45.000  

Seniorarbejde 24.151 0,48 50.000  

Arrangementer i alt 366.107 0,78 470.000  

Diverse 60.000 6,00 10.000  

Diverse i alt 60.000 6,00 10.000  

Udgifter i alt 903.400 0,62 1.455.000  

         

Resultat 2021 653.439   45.000  

Formue primo 2021 2.487.555   0  

Formue 31.12.2021 3.140.993   0  

 

 

Revisionen har revideret Østs regnskab på et møde afholdt i PROSA 24/8-2022. 

Tilstede var Kim Christensen og Henrik Kroos fra revisionen, kasserer for Øst Neeru Møller samt 

forbundssekretær Bjørn Vitoft. 

Der var fuld adgang til alle bilag i papirform og regnskabsposteringer mv. på Excel-ark. 

Overordnet set kan regnskabet godkendes, med følgende bemærkninger: 

a) Vi forsøgte at afstemme medlemstal og indtægter. Dette var ikke 100% muligt, da der ikke i 

regnskabet kunne findes nogen bilag med disse. Vi kunne kun finde indtægterne i beløb fra Min A-

kasse, men som nævnt ikke antallet af betalende medlemmer fordelt på kategorier.  



b) Vi kunne kun ved overslag (dividere med 25 DKK) gætte os til medlemstallene, og de passede 

overordnet set. 

c) Dette (a+b) betragtes som et forbedringspunkt til næste årsregnskab.  

d) Vi fandt ved stikprøver af flere bilag et bilag, som var fejlagtigt, idet papirbilaget ikke passede til 

posteringen. Papirbilaget omhandlede noget helt andet. Vi fik dog bekræftet, at posten på DKK 

4.930 var korrekt. Men kunne ikke finde bilaget. (Bilaget er efterfølgende fremsendt) 

e) Vi fandt en postering på DKK 60.000, som var benævnt ”Sponsorat udviklingsprojekt COOP”. Ved 

nærmere undersøgelse viste det sig at være et sponsorat for noget helt andet, som bestyrelsen har 

godkendt. Altså en misvisende tekst, idet Øst ikke har deltaget i udvikling af COOP. Bilaget 

omhandler et projekt til støtte for Wolt-bude. 

f) Det skal dog bemærkes, at vi ikke finder, der har været en politisk opfølgning på brug af disse små 

60.000. Hvilket vi anbefaler sker, samme gælder generelt for alle øvrige støttebevillinger. 

 

Udover dette fandt vi, at regnskabet stemte, og kan som revision indstille regnskabet til godkendelse af 

Generalforsamlingen 

 

Kim Christensen og Henrik Kroos 

31/08-2022 


