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POSITIVE TENDENSER I 
MEDLEMSUDVIKLINGEN
For et år siden så vi ind i et 2020 med flere spændende initiativer og høje 
forventninger til medlemstallet. Ingen havde dengang forudset corona-krisen og den 
betydning, den har haft for arbejdslivet og de forandringer, det har medført i løbet af 
2020. Derfor kan vi heller ikke udelukke, at medlemstallet havde set anderledes ud 
under andre omstændigheder. 

Heldigvis ser vi fortsat, at medlemstallet har en positiv tendens mod balance frem 
mod 2021. Ser vi på medlemsudviklingen blev året 2020 det bedste år i de sidste ti 
år, når man ser bort fra det særlige 2018, hvor HK fik mange nye medlemmer i foråret 
i forbindelse med overenskomstkonflikten på det offentlige område.

Figur 1: Udviklingen i antallet af fuldtidsmedlemmer, indeks primo året = 100 
(Kilde: HK/Analyse, 18. januar 2021)
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Indeks i forhold til ultimo sidste år

GODE RESULTATER I TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE
2020 var også et år, hvor HK gennemførte endnu en stor tilfredshedsundersøgelse. 
Undersøgelsen blev sendt til medlemmerne i september, og formålet var at måle, 
hvordan forskellige indsatsområder påvirker den overordnede medlemstilfredshed. 
Resultaterne viste et fortsat højt niveau på de overordnede resultatområder og 
forbedringer på de fleste parametre.

Alt i alt ser vi tilbage på 2020 som et år, hvor vi kom endnu tættere på balance i 
medlemstallet, og så en flot stigning i medlemstilfredsheden. 



 
3 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

 

Ledelsespåtegning ......................................................................................................... 4 

Erklæring fra de kongresvalgte revisorer ........................................................................ 4 

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet ................................................... 5 

Ledelsesberetning .......................................................................................................... 8 

Anvendt regnskabspraksis ............................................................................................. 9 

Resultatopgørelse for 2020 .......................................................................................... 14 

Balance aktiver pr. 31/12 ............................................................................................. 15 

Balance passiver pr. 31/12 ........................................................................................... 16 

Noter ........................................................................................................................... 17 

  



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1 . januar 2020 - 31.
december 2020 for HK Danmark.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af HK Danmarks
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31 . december 2020, samt resultatet af HK
Danmarks aktiviteter for regnskabsåret 1 . januar 2020 – 31 . december 2020.

Årsrapporten indstilles til Hovedbestyrelsens godkendelse.

København, den 23. april 2021.

Daglig Ledelse

Im Simonsen lartin Rasmussen

Forbundsformand Næstformand

Erklæring fra de kongresvalgte revisorer

Vi har i overensstemmelse med HK Danmarks love foretaget stikprøvevis kritisk
gennemgang af bilagsmaterialet og administrative rutiner for HK Danmark excl.
sektorer.

Endvidere har vi gennemgået og drøftet årsregnskabet for 2020 med Ri Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab. Vi har ingen bemærkninger til gennemgangen.

Derimod har vi ikke foretaget revision af årsregnskabet i henhold til lov om fonde og
visse foreninger. Denne revision er alene foretaget af Ri Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab, jf. deres revisionspåtegning.

København, den 23. april 2021

/
Egon østergård

/\ 4
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Kong resvalgt revisor Kongresvalgt revisor
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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 2020 - 31. 
december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af HK Danmarks 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020, samt af resultatet af HK 
Danmarks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 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 HK Danmark 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 HK Danmarks 
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 HK Danmark, 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 HK Danmarks 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 HK Danmark med begivenheder eller
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om HK Danmarks 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 HK
Danmark ikke længere kan fortsætte driften
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* 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 en 
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, 
herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under 
revisionen. 

København, den 2 . april 2021 

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

Martin Pedersen     Joachim Munch      
statsautoriseret revisor    statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne34149     MNE-nr. mne42244 
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Ledelsesberetning 

HK Danmark består af Forbundet, samt de 4 sektorer, HK HANDEL, HK Privat, HK 
Kommunal og HK Stat. Der aflægges selvstændige regnskaber for HK Danmarks A-kasse, 
HK’s lokalafdelinger og fonde. 

HK Danmarks regnskab for 2020 er – som meget andet i samfundet – påvirket af et år, 
hvor Corona har begrænset aktiviteter og gennemførelse af arrangementer. 

Regnskabsresultatet overstiger det forventede og skal derfor ses i lyset af, at en del af 
de normale og planlagte kurser og arrangementer for medlemmerne og for tillidsvalgte, 
ikke har været mulige at gennemføre på grund af Corona restriktionerne. For yderligere 
uddybning, se HK Danmarks årsberetning 2020. 
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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. 

 

Rapporteringsvaluta 

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner. 

 

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, som vedrører regnskabet, herunder afskrivninger og 
nedskrivninger. 

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil til - eller fragå HK Danmark, 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 

Periodisering (indtægter/udgifter) 

Der er i regnskabet foretaget periodisering af væsentlige indtægts‐ og udgiftsposter 
vedrørende regnskabsåret, uanset hvornår betalingen foretages. 
 
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, 
modtaget udbytte, 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 samt årets resultatandel af kapitalandele i tilknyttede og 
associerede virksomheder. 
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Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. 

Skat 

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

Særlige poster 

Særlige poster omfatter væsentlige enkeltstående indtægter og omkostninger, der har 
en særlig karakter i forhold HK Danmarks hovedaktivitet.  

BALANCE 

Immaterielle anlægsaktiver 

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 HK Danmarks 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: 

Afskrivningsperiode Rest tid 

Ejendomme 20-50 år 40% 

Biler 7 år

Inventar og maskiner i øvrigt 10 år

It-udstyr 3-5 år
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Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen 
mellem salgspris med fradrag af salgs omkostninger og den regnskabsmæssige værdi 
på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og 
nedskrivninger IT, maskiner og inventar m.v. 

 

Finansielle anlægsaktiver 

Tilknyttede virksomheder 

Kapitalandele i virksomheder, hvor HK Danmark 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 HK Danmarks 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, HK Danmark har en retlig 
eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underskudsbalance. 

Årets værdiregulering indregnes i resultatopgørelsen og overskudsdisponeres til 
værdiregulering til indre værdi under egenkapitalen i det omfang den regnskabsmæssige 
værdi overstiger kostprisen. 

 

Associerede virksomheder 

Kapitalandele i virksomheder, hvor HK Danmark 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 under egenkapitalen i det omfang den regnskabsmæssige 
værdi overstiger kostprisen. 

 

Andre værdipapirer og kapitalandele 

Omfatter unoterede kapitalandele og andelsbeviser anskaffet som led i HK Danmarks 
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. 
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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. 

 

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 

Børsnoterede værdipapirer omfatter investeringsforeningsbeviser, kapitalandele, aktier 
og obligationer anskaffet som led i HK Danmarks løbende formuepleje. Værdipapirerne 
måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Værdireguleringer indregnes under 
finansielle poster i resultatopgørelsen. 

 

Forudbetalte omkostninger 

Forudbetalte omkostninger indregnet under omsætningsaktiver omfatter afholdte 
omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. 

 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter HK Danmarks indeståender i HK Danmarks 
pengeinstitutter. 

 

Egenkapital 

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i HK Danmarks årsregnskab 
omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder i 
forhold til kostpris. 
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Hensatte forpligtelser 

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

 

Udskudt skat 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med 
balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst 
som aktuel. I de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter 
alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte 
anvendelse.  

Der indregnes udskudt skat af midlertidige forskelle mellem regnskabs- og 
skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 

 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser, indeholder gæld til leverandører, feriepenge samt anden gæld måles 
til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 

Periodeafgræningsposter 

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter 
i de efterfølgende år.      
    

 

 

 



Note (i 1000 kr.)

HK Danmark 
excl. Sektorer 

2020
2019

HK Danmark 
Total         
2020

2019

Indtægter

1 Kontingent og administration 407.109 396.799 571.282 566.202

Refusion FIU og AKUT 69.712 87.540 80.694 104.418

Andre indtægter 9.203 13.628 43.131 55.270

Indtægter i alt 486.024 497.967 695.107 725.890

Udgifter

Lønninger 170.402 165.456 320.567 305.673

Overenskomster 0 0 5.305 4.522

Tillidsrepræsentantorganisationen 33.317 48.724 38.858 55.549

Juridisk assistance 923 2.628 1.760 3.515

Uddannelse til og af HK'ere 27.364 20.564 21.243 19.305

Medlemsdemokratiet 9.977 10.782 13.545 24.574

Arbejdsmiljø 3.101 5.798 3.504 6.547

Generel faglig rådgivning/bistand/mægling 2.959 1.070 7.337 7.079

Medlemsaktiviteter/ -fordele 3.879 966 14.257 8.564

Medlemskommunikation 13.312 17.563 26.020 35.189

Politisk arbejde 4.622 5.204 10.303 10.046

Medlemskab af organisationer 36.772 36.302 48.432 51.363

Organisering og fastholdelse 33.153 46.287 21.008 35.145

Administration og ledelse 36.686 38.659 42.847 44.507

IT 93.096 114.520 93.096 113.320

Ejendoms drift 44.069 44.037 45.792 45.778

Udgifter i alt 513.633 558.558 713.873 770.674

Resultat før af- og nedskrivninger -27.608 -60.591 -18.766 -44.784

2 Af- og nedskrivninger 23.015 19.217 23.094 19.237

Resultat af ordinær drift -50.624 -79.808 -41.859 -64.021

3 Finansielle poster 85.530 131.152 114.156 164.030

Resultat før foreningsskat 34.907 51.344 72.297 100.009

Foreningsskat -138 -151 -172 -130

Resultat før særlige poster 34.769 51.193 72.125 100.140

4 Særlige poster 0 -586.000 0 -516.103

ÅRETS RESULTAT 34.769 -534.807 72.125 -415.963

Overskudsdisponering:

Til formuen -15.738 -594.871 21.618 -476.026

Overført til reserve for opskrivning 50.507 60.063 50.507 60.063

34.769 -534.807 72.125 -415.963

Resultatopgørelse for 2020
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AKTIVER
Note (i 1000 kr.) HK Danmark 

excl. Sektorer 
2020 2019

HK Danmark 
Total 
2020 2019

Immaterielle anlægsaktiver

5 Udvikling IT-systemer 44.834 41.993 44.834 41.993

44.834 41.993 44.834 41.993

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 0 0 8.366 3.991

Maskiner og inventar m.v. 5.540 5.404 6.226 5.776

5.540 5.404 14.592 9.767

Finansielle anlægsaktiver

6 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 143.429 142.264 143.429 142.264

7 Kapitalandele i associerede virksomheder 577.292 488.948 577.292 488.948

8 Andre værdipapir og kapitalandele 30.672 30.992 30.672 30.992

9 Ansvarlig lånekapital 220.000 220.000 220.000 220.000

Udlån 2.057 769 2.057 769

973.451 882.972 973.451 882.972

Anlægsaktiver i alt 1.023.824 930.369 1.032.876 934.733

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder 241.474 239.049 241.474 239.049

10 Andre tilgodehavender 16.050 169.821 20.305 176.001

Værdipapirer 798.824 784.862 1.333.088 1.276.148

Forudbetalte omkostninger 23.632 21.663 23.683 21.663

Likvide beholdninger 61.560 24.274 88.863 56.182

Omsætningsaktiver i alt 1.141.540 1.239.668 1.707.413 1.769.042

Aktiver i alt 2.165.365 2.170.037 2.740.289 2.703.774

Balance aktiver pr. 31/12
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Balance passiver pr. 31/12

PASSIVER
Note (i 1000 kr.) HK Danmark 

excl. Sektorer 
2020 2019

HK Danmark 
Total         
2020

2019

Egenkapital

Formue

Formue primo 1.246.869 1.841.739 1.770.086 2.246.112

Overført fra formuedisposition -15.738 -594.871 21.618 -476.026

1.231.130 1.246.869 1.791.704 1.770.086

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode

Værdiregulering primo 382.166 322.102 382.166 322.102

Årets værdiregulering 50.507 60.063 50.507 60.063

432.673 382.166 432.673 382.166

Egenkapital - ultimo 1.663.803 1.629.034 2.224.377 2.152.252

Hensættelser

Fratrædelsesgodtgørelse 41.049 38.711 41.049 39.303

Kongres 7.200 4.800 18.700 19.978

Øvrige Hensættelser 0 0 100 0

48.249 43.511 59.849 59.280

Langfristet gæld

11 Anden gæld 86.886 92.040 86.886 95.938

Periodeafgrænsningsposter 0 0 3.133 0

86.886 92.040 90.020 95.938

Kortfristet gæld

Mellemværende med a-kassen 79.407 82.836 79.407 82.836

Bankgæld 60.228 157.335 60.228 157.992

12 Anden gæld 211.052 165.280 201.099 155.475

13 Periodeafgrænsningsposter 15.738 0 25.308 0

366.426 405.452 366.043 396.303

Gæld i alt 453.312 497.491 456.062 492.242

Passiver i alt 2.165.365 2.170.037 2.740.289 2.703.774

14 Medarbejderforhold

15 Sikkerhedsstillelser

16 Eventualforpligtigelser og øvrige økonomiske forpligtelser

17 Udsædvanlige poster
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Noter 
(i 1000 kr.) 

HK Danmark 
excl. Sektorer 

2020 2019

HK Danmark 
Total         
2020 2019

1. Kontingent og administration

Indgået kontingent 284.056 282.800 448.230 452.203

Administrationsaftaler 123.052 113.999 123.052 113.999

407.109 396.799 571.282 566.202

2. Af- og nedskrivning

Maskiner og inventar m.v. 249 242 327 261

Udvikling IT-systemer 22.605 18.976 22.605 18.976

Tab og gevinst på afhændede aktver 162 0 162 0

23.015 19.217 23.094 19.237

3. Finansielle poster

Finansielle indtægter 23.191 20.011 27.209 24.319

Finansielle omkostninger -5.757 -5.597 -4.740 -6.045

Udbytte 11.537 16.839 13.796 19.710

Kursreguleringer 6.052 41.135 27.383 65.983

Resultat af associerede virksomheder 49.343 50.944 49.343 50.944

Eftergivelse af lån 0 -1.300 0 0

84.366 122.033 112.991 154.911

Resultat af tilknyttede virksomheder

HK Huset A/S -304 9.034 -304 9.034

Christiansminde 1.470 91 1.470 91

ASX 7 ApS -1 -6 -1 -6

1.165 9.119 1.165 9.119

85.530 131.152 114.156 164.030

4. Særlige poster

Avance ved salg af Alka aktier 0 -586.000 0 -516.103

0 -586.000 0 -516.103

De særlige poster fordeles mellem forbund og afdelinger således:

Afdelinger 0 -456.000 0 -456.000

Etablering af kollektiv lønforsikring 0 -130.000 0 -60.103

0 -586.000 0 -516.103

Noter
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Noter

Noter 
(i 1000 kr.) 

HK Danmark 
excl. Sektorer 

2020 2019

HK Danmark 
Total         
2020 2019

5. Udvikling af IT-systemer

Anskaffelsessum

Anskaffelsessum primo 173.612 161.595 173.612 161.595

Årets tilgang 25.446 12.017 25.446 12.017

199.058 173.612 199.058 173.612

Afskrivning

Afskrivning primo -131.619 -112.644 -131.619 -112.644

Årets afskrivning -22.605 -18.976 -22.605 -18.976

-154.224 -131.619 -154.224 -131.619

44.834 41.993 44.834 41.993

6. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Anskaffelsesværdi

Anskaffelsesværdi primo 63.312 63.312 63.312 63.312

Årets tilgang 0 0 0 0

63.312 63.312 63.312 63.312

Kursregulering

Værdiregulering primo 78.952 69.833 78.952 69.833

Årets kursregulering 1.165 9.119 1.165 9.119

80.117 78.952 80.117 78.952

143.429 142.264 143.429 142.264

7. Kapitalandele i associerede virksomheder

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

2020

(assosierede virksomheder)

Kommuners Pensionsforsikring 28,3% 3.657.000 3.571.000

AKF Holding* 30,8% 1.767.689 1.607.418

*) Selskabet er i 2017 sammenlagt med FEAS A/S 0,0%

Anskaffelsesværdi

Anskaffelsesværdi primo 185.738 185.738 185.738 185.738

Årets tilgang 39.002 0 39.002 0

224.740 185.738 224.740 185.738

Kursregulering

Værdiregulering primo 303.210 252.265 303.210 252.265

Årets kursregulering 49.343 50.944 49.343 50.944

352.552 303.210 352.552 303.210

577.292 488.948 577.292 488.948

Selskabets 
egenkapital
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Noter

Noter 
(i 1000 kr.) 

HK Danmark 
excl. Sektorer 

2020 2019

HK Danmark 
Total         
2020 2019

8. Andre værdipapirer og kapitalandele

Anskaffelsesværdi

Anskaffelsesværdi primo 30.864 30.864 30.864 30.864

Årets afgang -429 0 -429 0

Årets tilgang 300 0 300 0

30.735 30.864 30.735 30.864

Kursregulering

Værdiregulering primo 127 45 127 45

Afgang vedrørende solgte kapitalandele -225 0 -225 0

Årets kursregulering 35 83 35 83

-63 127 -63 127 

30.672 30.992 30.672 30.992

9. Ansvarlig lånekapital

Anskaffelsessum

Anskaffelsessum primo 220.000 130.000 220.000 133.000

Årets afgang 0 -30.000 0 -33.000

Årets tilgang 0 120.000 0 120.000

220.000 220.000 220.000 220.000

10. Andre tilgodehavender

Tilgodehavende udbytteskat 3.174 2.148 3.982 2.591

Periodiserede renter 8.509 8.325 8.642 8.487

Kontingentforskud 1.000 1.000 1.144 1.164

Andre tilgodehavender 3.367 158.347 6.536 163.759

16.050 169.821 20.305 176.001

11. Langfristet gæld

Feriemidler til indefrysning 0 4.393 0 8.291

Lån til Afdelinger 84.166 84.166 86.886 84.166

I øvrigt 2.721 3.481 0 3.481

86.886 92.040 86.886 95.938

12. Kortfristet gæld (Anden gæld)

Feriepengeforpligtelse 4.394 13.297 8.639 25.067

Feriemidler til indefrysning 12.534 0 23.614 0

I øvrigt 194.124 151.155 168.846 129.579

211.052 164.452 201.099 154.647

13. Periodeafgrænsning (Anden gæld)

Ej anvendt FIU- og AKUT-tilskud 15.738 0 22.175 0

I øvrigt 0 0 3.133 0

15.738 0 25.308 0
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Noter

Noter 
(i 1000 kr.) 

HK Danmark 
excl. Sektorer 

2020 2019

HK Danmark 
Total         2020

2019

14. Medarbejderforhold

Lønninger kongresvalgte 5.418 6.659 13.591 14.259

Lønninger og gager i øvrigt 167.882 162.473 311.357 298.252

Refusion -2.898 -3.676 -5.666 -6.838

170.402 165.456 319.282 305.673

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

personer *) 231 224 410 395

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

honorarer til denne personalegruppe ikke er medregnet i lønsummen.

15. Sikkerhedsstillelser i værdipapirer

Kassekredit 136.419 137.148 136.419 137.148

Administrationsaftale A-kassen 82.581 83.523 82.581 83.523

219.000 220.671 219.000 220.671

16. Eventualforpligtelser og øvrige økonomiske forpligtelser

Kautions - og garantiforpligtelser ansatte 50 50 50 50

Fratrædelsesgodtgørelse - funktionærlov 20.793 19.769 20.793 19.769

Kontraktsmæssig forpligtelse IT-ydelser 123.869 27.526 123.869 27.526

Huslejeforpligtelse Forbundshuset 2017-2024 121.242 156.418 121.242 156.418

265.953 203.763 265.953 203.763

HK Danmark fører sager på vegne af fagforeningens medlemmer. Der er pr. 31. december 2020 potentielle

krav i kendte medlemssager med et samlet krav på kr. 1,6 mio. med tillæg af sædvanlig procesrente. Der er

endnu usikkerhed om, hvorvidt HK Danmark kommer til at dække kravene.

17. Udsædvanlige poster

I regnskaberne for 2018 og 2019 var resultat væsentligt påvirket af salg af aktier i forsikringsselskabet Alka. 

Avancen udgjorde i 2018 kr. 1.031 mio. Der er i 2019 fordelt 456 mio. kr. ud til afdelinger samt investeret 60 mio. kr.

i lønforsikring til medlemmerne. Der henvises til note 4.
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