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HK’S MEDLEMMER 
ER BLEVET MERE 
TILFREDSE OG 
LOYALE
HK’s tre overordnede mål for 2016 har alle +1 som 
fællesnævner. Det vil sige, at

 / Medlemsloyaliteten skal stige med 1 procentpoint

 / Medlemstilfredsheden skal stige med 1 procentpoint

 / Medlemstallet skal være +1 højere ved årets slutning, end 
det var ved årets begyndelse.

Målet er nået på både medlemsloyaliteten og – tilfredsheden. 
Faktisk har både medlemsloyaliteten og medlemstilfredsheden 
været stødt stigende de sidste år, og er altså igen i år steget. 
En væsentlig årsag til den øgede loyalitet og tilfredshed er Den 
Organiserende Fagforening. En fælles proces og strategi for 
hele HK, der handler om at have medlemmet i centrum, og som 
skal sikre, at HK når sine mål.

HK kom dog ikke helt i mål med medlemstallet. Til 
gengæld lægger medlemstendensen i 2016 sig op ad 
medlemstendenserne i 2015 og 2014. Den afviger positivt fra 
medlemstendensen i 2013. Det betyder, at HK stadig er dygtig til 
at rekruttere og fastholde betalende erhvervsaktive medlemmer.

En af HK’s udfordringer i forhold til at komme helt i mål 
på medlemstallet, er, at det er svært at fastholde de unge 
medlemmer. Derfor har HK et særligt strategisk fokus i 
forhold til at gøre HK relevant og vedkommende for den 
unge målgruppe.

FOKUS PÅ 
FREMTIDENS 
ARBEJDSMARKED
I 2016 er HK for alvor begyndt at forholde sig til, hvad blandt 
andet digitalisering, automatisering og platformsøkonomi 
kommer til at betyde for arbejdsmarkedet fremover og ikke 
mindst for HK’s medlemmer. 

HK har etableret sig som bannerfører i den politiske 
debat på netop dette område og var blandt andet med til 
at foreslå regeringen at nedsætte et disruptionråd med 
arbejdsmarkedets parter, hvor også HK’s formand Kim 
Simonsen sidder med og repræsenterer HK’s medlemmer. HK’s 
indsats på Folkemødet, i analyser, klummer, indlæg og øvrige 
medier var i 2016 med til at skabe markant mere synlighed 
om den nye digitale økonomi, potentialer og udfordringer samt 
markere HK som en moderne fremadskuende fagforening. 

HK var desuden vært for en stor konference på Christiansborg 
og initiativtager til at nedsætte et platformsøkonomisk 

ekspertpanel, der skal holde en række møder i løbet af 2017 
med det formål at udarbejde kvalificerede spørgsmål og 
anbefalinger til regeringens disruptionråd.

Fra 2017 og tre år frem sætter HK ekstra fokus på karriere og 
uddannelse med særlige ydelser og tilbud til HK’s medlemmer, 
som skal gøre dem endnu mere bevidste om udviklingen i deres 
arbejdsliv og gøre dem klar til fremtidens arbejdsmarked.
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 
 
Til hovedbestyrelsen i HK Danmark  

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for HK Danmark for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. 
december 2016, 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. december 2016, samt af resultatet af 
fagforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 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 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 likvidere 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 
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Anvendt regnskabspraksis 
 

Årsregnskabet for HK Danmark er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for en klasse A virksomhed. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Der er ikke aflagt koncernregnskab, da HK Danmark ikke er omfattet af kravet til 
aflæggelse af koncernregnskab. 

 

Generelt om indregning og måling 

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 - eller fragå forbundet, og aktivets 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 
eksisterede på balancedagen. 

 

RESULTATOPGØRELSE 

 

Kontingent og administration  

Indeholder indgået kontingent samt en administrationsandel fra de øvrige 
organisatoriske enheder i HK Danmark og HKA. 

 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og – omkostninger, 
realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer og gæld.  

Herudover indregnes værdiregulering af aktier, som er anskaffet som led i HK Danmarks 
virke, i finansielle poster.  

 

Skat 

Skat af årets resultat opgøres på baggrund af den forventede skattepligtige indkomst og 
ændringen i udskudt eller aktiveret skat. 
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BALANCE 

 

Immaterielle anlægsaktiver 

Udvikling nye IT-systemer 

Aktiverede omkostninger til udvikling af nye IT-systemer omfatter omkostninger, 
herunder lønninger og gager, der direkte kan henføres til udviklingsprojekterne. Der 
indregnes ikke indirekte produktionsomkostninger (IPO). 

Aktiverede omkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger 
eller til genindvindingsværdi, hvor denne vurderes lavere. Afskrivning påbegyndes og 
foretages fuldt ud lineært over en periode på 3 – 7 år, når projekterne er færdige og 
ibrugtaget. Afskrivningsperioderne er fastlagt ud fra forbundets erfaringer med de hidtil 
benyttede IT-systemer. 

 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger, installationer i disse samt tekniske anlæg, maskiner og inventar 
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af - og nedskrivninger.  

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet 
anskaffelsen frem til tidspunktet for ibrugtagning. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet 
brugstid, og der afskrives ikke på grunde. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes 
forventede brugstider og restværdier: 
 

 Afskrivningsperiode 
 

  

Biler 7 år 
Inventar og maskiner i øvrigt 10 år 
It-udstyr 3-5 år 
 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen 
mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på 
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under diverse 
omkostninger. 
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Finansielle anlægsaktiver 

Tilknyttede virksomheder 

Kapitalandele i virksomheder, hvor forbundet udøver bestemmende indflydelse, 
indregnes i balancen med den forholdsmæssige andel af virksomhedens indre værdi i 
henhold til det seneste aflagte årsregnskab. 

Virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til nul kr. og et 
eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med forbundets andel af 
den negative indre værdi i det omfang, det vurderes som uerholdeligt. Hvis den 
regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det 
resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, forbundet har en retlig eller 
faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underskudsbalance. 

Årets værdiregulering indregnes i resultatopgørelsen og overskudsdisponeres til 
værdiregulering til indre værdi - tilknyttede virksomheder under egenkapitalen. 

 

Associerede virksomheder 

Kapitalandele i virksomheder, hvor forbundet udøver betydelig indflydelse, indregnes i 
balancen med den forholdsmæssige andel af virksomhedens indre værdi i henhold til det 
seneste aflagte årsregnskab, dog højest til kurs pari i virksomheder med 
vedtægtsmæssige bestemmelser. 

Årets værdiregulering indregnes i resultatopgørelsen og overskudsdisponeres til 
værdiregulering til indre værdi - associerede virksomheder under egenkapitalen. 

 

Andre værdipapirer og kapitalandele 

Omfatter unoterede kapitalandele og andelsbeviser anskaffet som led i forbundets 
faglige virksomhed. 

Kapitalandele i virksomheder indregnes i balancen med den forholdsmæssige andel af 
virksomhedens indre værdi i henhold til det seneste aflagte årsregnskab, dog højest til 
kurs pari i virksomheder med vedtægtsmæssige bestemmelser. 

Værdiregulering af aktier og andele indregnes under finansielle poster i 
resultatopgørelsen. 

 

Ansvarlig lånekapital 

Ansvarlig lånekapital måles til dagsværdi, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi 
ved sædvanlig markedsrente. Der foretages nedskrivning efter individuel vurdering til 
nettorealisationsværdien. 

Værdiregulering af ansvarlig lånekapital indregnes under finansielle poster i 
resultatopgørelsen. 
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Udlån 

Udlån måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der 
foretages nedskrivning efter individuel vurdering til nettorealisationsværdien. 

 

Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 
værdi. Der foretages nedskrivning efter individuel vurdering til nettorealisationsværdien. 

 

Værdipapirer 

Investeringsforening, kapitalandele og obligationer omfatter børsnoterede værdipapirer 
anskaffet som led i forbundets løbende formuepleje. Værdipapirerne måles til dagsværdi 
(børskurs) på balancedagen. Værdireguleringer indregnes under finansielle poster i 
resultatopgørelsen. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter 
vedrørende efterfølgende regnskabsår. 

 

Hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til overenskomstmæssig 
fratrædelsesgodtgørelse til ansatte, samt aktuel vedtægtsmæssig 
fratrædelsesgodtgørelse overfor kongresvalgte tillidsrepræsentanter. 

 

Langfristet gæld 

Langfristede gældsforpligtigelser 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. 
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Resultatopgørelse for 2016 
 

  

(i 1000 kr.) HK Danmark HK Danmark 2015

excl. Sektorer Total

Indtægter

Kontingent og administration 389.083                 564.383                   599.784          

Refusion FIU- og akut 77.484                   95.520                     97.841            

Andre indtægter 10.666                   31.233                     22.594            

Indtægter i alt 477.233                 691.136                   720.219          

Udgifter

Lønninger 124.948                 258.554                   250.264          

Overenskomster -                         2.940                       3.277              

Tillidsrepræsentantorganisationen 45.393                   54.807                     54.458            

Juridisk assistance 8.183                     8.324                       7.646              

Uddannelse til og af HK'ere 13.187                   16.992                     11.682            

Medlemsdemokratiet 9.886                     12.570                     38.002            

Arbejdsmiljø 15.939                   18.218                     17.621            

Generel faglig rådgivning/bistand/mægling 1.851                     6.263                       6.321              

Medlemsaktiviteter / -fordele 3.441                     10.638                     13.602            

Medlemskommunikation 13.576                   29.816                     29.691            

Politisk arbejde 5.492                     9.550                       9.266              

Medlemskab af organisationer 41.235                   57.743                     57.530            

Organisering og fastholdelse 54.003                   43.912                     36.766            

Administration og ledelse 31.016                   36.034                     34.931            

IT 97.420                   97.420                     100.291          

Ejendoms drift 39.625                   41.077                     37.322            

Udgifter i alt 505.195                 704.857                   708.670          

Resultat  før af- og nedskrivninger -27.962                  -13.721                    11.549            

Af- og nedskrivning IT, maskiner og inventar m.v. 22.109                   22.172                     10.834            

Resultat  af ordinær drift -50.071                  -35.893                    715                 

Finansielle poster 81.662                   92.535                     105.187          

Resultat  før foreningsskat 31.592                   56.642                     105.902          

Foreningsskat 2.283                     2.283                       183                 

ÅRETS RESULTAT 29.309                   54.360                     105.719          

Overskudsdisponering:

Til formuen -2.370                    22.681                     91.643            

Overført til reserve for opskrivning 31.679                   31.679                     14.076            

29.309                   54.360                     105.719          
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Balance aktiver pr. 31/12 
 
 

  

AKTIVER
Note (i 1000 kr.) HK Danmark HK Danmark 2015

excl. Sektorer Total

Immaterielle anlægsakt iver

4 Udvikling IT systemer 75.971                75.971                70.121          

75.971                75.971                70.121          

Materielle anlægsakt iver

5 Grunde og bygninger -                      1.697                  1.697            

6 Maskiner og inventar m.v. 5.086                  5.329                  5.435            

5.086                  7.026                  7.132            

Finansielle anlægsakt iver

7 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 91.372                91.372                109.818        

8 Kapitalandele i associerede selskaber 240.620              240.620              205.934        

9 Andre værdipapirer og kapitalandele 505.712              505.712              428.286        

10 Ansvarlig lånekapital 130.000              133.000              133.000        

Udlån 38.070                36.770                37.411          

1.005.775           1.007.475           914.449        

Anlægsakt iver i alt 1.086.833           1.090.473           991.702        

Omsætningsakt iver

11 Andre tilgodehavender 12.009                15.405                22.460          

Værdipapirer 422.095              724.990              720.597        

Forudbetalte omkostninger 25.739                25.773                26.193          

Likvide midler 11.195                83.521                93.112          

Omsætningsakt iver i alt 471.038              849.691              862.362        

Akt iver i alt 1.557.871 1.940.164 1.854.064
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Balance passiver pr. 31/12 
 
 
 

 

  

PASSIVER
HK Danmark HK Danmark 2015

excl. Sektorer Total

Note (i 1000 kr.)

12 Egenkapital 1.048.319           1.398.714           1.344.355     

Hensættelser

Fratrædelsesgodtgørelse 25.055                30.139                26.230          

Kongres 6.700                  7.802                  16.192          

31.755                37.941                42.422          

Kortfristet  gæld

Mellemværende med a-kassen 97.501                97.501                108.520        

Bankgæld 188.682              188.682              108.903        

Gæld til tilknyttede virksomheder 60.094                60.094                83.536          

Foreningsskat 2.200                  2.200                  -                

13 Anden gæld 129.321              155.033              166.328        

477.797              503.509              467.286        

Gæld i alt 477.797              503.509              467.286        

Passiver i alt 1.557.871 1.940.164 1.854.064

14 Medarbejderforhold

15 Sikkerhedsstillelser

16 Eventualforpligtelser
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Noter 

 
  

Noter HK Danmark HK Danmark

(i 1000 kr.) excl. Sektorer Total 2015

1. Kont ingent  og administrat ion

Indgået kontingent 283.064              458.364              482.147          

Administrationsaftaler 106.019              106.019              117.637          

389.083              564.383              599.784          

2. Af- og nedskrivning bygninger, maskiner, inventar m.v.

Udvikling IT-systemer 21.960                21.960                10.362            

Maskiner og inventar m.v. 148                     212                     472                 

22.109                22.172                10.834            

3. Finansielle poster

Indtægter 17.144                20.751                18.715            

Omkostninger -3.873                 -5.934                 -5.915             

Udbytte 22.034                23.771                24.798            

Kursreguleringer 51.304                58.895                63.822            

86.609                97.482                101.420          

Resultat af tilknyttede virksomheder

HK Huset A/S -6.564                 -6.564                 -200                

Adm1 IT af 1/7 2009 ApS 93                       93                       3.948              

Christiansminde 1.529                  1.529                  22                   

ASX 7 ApS -5                        -5                        -3                    

-4.947                 -4.947                 3.767              

81.662                92.535                105.187          

4. Udvikling af IT systemer

Anskaffelsessum

Anskaffelsessum primo 171.617              171.617              143.548          

Årets afgang -65.289               -65.289               -                  

Årets tilgang 37.620                37.620                28.069            

143.948              143.948              171.617          

Afskrivning

Afskrivning primo -101.496             -101.496             -91.106           

Afskrivning på året afgang 55.480                55.480                -                  

Årets afskrivning -21.960               -21.960               -10.390           

-67.976               -67.976               -101.496         

75.971                75.971                70.121            
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Noter 
 

  

Noter HK Danmark HK Danmark

(i 1000 kr.) excl. Sektorer Total 2015

5. Grunde og bygninger

Anskaffelsessum

Anskaffelsessum primo -                      1.697                  3.599              

Årets afgang -                      -                      -1.902             

-                      1.697                  1.697              

Af- og nedskrivning

Af- og nedskrivning primo -                      -                      -563                

Afskrivning vedr. afgang -                      -                      563                 

-                      -                      -                  

-                      1.697                  1.697              

6. Maskiner og inventar

Anskaffelsessum

Anskaffelsessum primo 18.663                18.980                18.953            

Årets afgang -                      -317                    -290                

Årets tilgang 106                     423                     317                 

18.769                19.086                18.980            

Afskrivning

Afskrivning primo -13.535               -13.545               -13.073           

Afskrivning på afgang -                      10                       -                  

Årets afskrivning -148                    -222                    -472                

-13.683               -13.757               -13.545           

5.086                  5.329                  5.435              

7. Kapitalandele i t ilknyttede virksomheder

Anskaffelsesværdi

Anskaffelsesværdi primo 40.150                40.150                24.257            

Årets afgang -15.438               -15.438               15.893            

24.712                24.712                40.150            

Kursregulering

Værdiregulering primo 69.668                69.668                81.794            

Regulering primo -                      -                      -15.893           

Årets afgang 1.939                  1.939                  -                  

Årets kursregulering -4.947                 -4.947                 3.767              

66.660                66.660                69.668            

91.372                91.372                109.818          
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8. Kapitalandele i associerede selskaber

Selskaber, hvor HK ejer mere end 20% HK's ejerandel Selskabets egenkapital

(assosierede selskaber)

Kommunernes Pensionsforsikring 28,3% 9.460.000           9.460.000       

AKF Holding 30,0% 462.336              356.080          

Fagbevægelsens Erhvervsinvestering 27,2% 373.246              363.932          

Anskaffelsesværdi

Anskaffelsesværdi primo 69.434                69.434                69.270            

Årets afgang -                      -                      -2                    

Årets tilgang -                      -                      166                 

69.434                69.434                69.434            

Kursregulering

Værdiregulering primo 136.500              136.500              126.191          

Årets kursregulering 34.687                34.687                10.309            

171.186              171.186              136.500          

240.620              240.620              205.934          

9. Andre værdipapirer og kapitalandele

Anskaffelsesværdi

Anskaffelsesværdi primo 111.913              111.913              112.018          

Årets afgang -                      -                      -105                

Årets tilgang 75.559                75.559                -                  

187.472              187.472              111.913          

Kursregulering

Værdiregulering primo 316.373              316.373              274.808          

Årets kursregulering 1.867                  1.867                  41.565            

318.240              318.240              316.373          

505.712              505.712              428.286          

10. Ansvarlig lånekapital

Anskaffelsessum

Anskaffelsessum primo 130.000              133.000              133.000          

130.000              133.000              133.000          

11. Andre t ilgodehavender

Tilgodehavende udbytteskat 713                     1.575                  1.637              

Periodiserede renter 5.709                  6.381                  7.223              

Kontingentforskud 1.000                  1.000                  1.000              

Andre tilgodehavender 4.587                  6.450                  12.600            

12.009                15.405                22.460            
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(i 1000 kr.) excl. Sektorer Total 2015

12. Egenkapital

Formue

Formue primo 812.843              1.138.187           1.037.678       

Regulering til primo -                      -                      8.866              

Opløsning af hensættelser fra tidl. års fusioner -                      -                      -                  

Overført fra formuedisposition -2.370                 22.681                91.643            

810.473              1.160.868           1.138.187       

Reserve for net toopskrivning efter indre værdis metode

Værdiregulering primo 206.168              206.168              192.092          

Årets værdiregulering 29.740                29.740                14.076            

Værdiregulering af årets afgang 1.938                  1.938                  

237.846              237.846              206.168          

1.048.319           1.398.714           1.344.355       

13. Anden gæld

Feriepengeforpligtelse 13.776                28.311                29.046            

I øvrigt 115.544              126.722              137.282          

129.321              155.033              166.328          

14. Medarbejderforhold

Lønninger kongresvalgte 2.545                  9.957                  9.932              

Lønninger og gager i øvrigt 124.421              252.343              245.666          

Refusion -2.019                 -3.746                 -5.335             

124.948              258.554              250.264          

Andre personaleudgifter 6.314                  11.874                10.846            

131.262              270.429              261.110          

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

personer *) 346                     345                 

*) Antal personer inkluderer løst ansatte undervisere, mens løn og

honorarer til denne personalegruppe ikke er medregnet i lønsummen.
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15. Sikkerhedsst illelser i værdipapirer

Dansk Folkeferie* 11.001                11.001                11.001            

Administrationsaftale A-kassen 87.769                87.769                89.578            

98.770                98.770                100.579          

* Dette depot er under afvikling, da Dansk Folkeferie ønsker at købe egne aktier tilbage.

16. Eventualforpligtelser

Fratrædelsesgodtgørelse - funktionærlov 18.245                18.245                19.269            

Kontraktsmæssig forpligtelse IT-ydelser 2017 73.913                73.913                152.491          

Huslejeforpligtelse Forbundshuset 2017-2024 261.616              261.616              301.084          

353.774              353.774              472.844          

HK Danmark afgiver selvskyldnerkaution overfor HK Huset for alle mellemværender med Nykredit.



HK DANMARK
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