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Indledning 

1 Vi har afsluttet revisionen af udkast til arsregnskab ("regnskabet") for regnskabsaret 1. ja-
nuar - 31. december 2013. Regnskabet udviser et underskud pa TDKK 1.997 og en egenkapital pa 
TDKK 16.143. 

2 Vi henviser til vores  om ansvar for aflaeggelsen af arsrapporten   revi-
sionens  og omfang i vores tiltraedelsesprotokollat af 8. marts 2010, siderne 151 -153, af-
snit 1  Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til arsregnskabs-

 gennemlsest ledelsesberetningen. Bortset herfra er revisionen  i overensstemmelse med 
de i  beskrevne principper. 

3 Revisionen af arsrapporten bestod i  handlinger: 

a)  af, om arsrapporten er i overensstemmelse med  

b) Kontrol af   til HK  & Jernbane. 

c) Kontrol af tilstedevaerelse samt afstemninger   

d)  af de anvendte principper for  og  
samt af kontinuiteten i princippernes anvendelse. 

e) Analyse af rapporten  helhed, enkelte poster og indre  i rapporten. 

f) Vurdering af, om arsregnskabet i henseende til opstillingsform, tekstning, noteud-
formning, overskudsdisponering mv. er i overensstemmelse med  bestemmel-
ser. 
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 den  revision 

4 Den udforte revision har ikke givet anledning til bemserkninger af en sadan  
 karakter, at det   til  i vores revisionspategning pa regnskabet. 

5 Safremt arsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens be-
handling og vedtagelse af arsrapporten  emkommer yderligere vaesentlige oplysninger, vil vi forsy-
ne regnskabet med en revisionspategning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 

Kommentarer og supplerende bemserkninger 

 for Gruppeliv 

6 Der er i lighed med tidligere ar udarbejdet separat arsrapport Gruppeliv, som er reviderede 
samt indarbejdet i  Trafik & Jernbanes hovedregnskab. 

7 Gruppelivs arsrapport for 2013 udviste et underskud pa TDKK 730 og en egenkapital pr. 31. 
december 2013 pa TDKK 4.991. 

8 Revisionen har ikke givet anledning til bemserkninger, og de  arsrapporter er forsy-
net med en pategning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 

Administrationsgebyr 

9 Administrationsgebyr pa TDKK 1.040 i arsrapport Gruppeliv  betaling af admini
strationsgebyr til HK Trafik & Jernbane. Der er ikke blevet betalt for administrationen af ordningen 
for tidligere ar.  indenfor de seneste 3 ar er det trukket et beskedent gebyr. Det er i 2013 be-
sluttet, at der  et  pa 1 mio. kr., til HK Trafik & Jernbane, som efterbetaling af admi
nistrationsgebyr. 

Fordeling  vedferiehusdrift 

10 Der udarbejdes et  2013 regnskab for Jernbaneferie og Afdeling 2. Faste 
ninger  feriehusene er fordelt 5096-50%  Jernbaneferie og Afdeling 2. 

 i tidligere ar vedr. afskrivninger pa ejendom 

11 Vi har konstateret en fejl i regnskabet, som vedrorer manglende afskrivninger i tidligere ar 
pa ejendom pa TDKK 183. Fejlen pa TDKK 183 er korrigeret i regnskabet  formuen primo i 2010. 

 
we  



Fondsskat 

12 HK Trafik &  skattepligtige indkomst samt fondsskatten  som nedenfor 
 

Finansielle indtaegter: 
   Jernbane 

Gruppeliv 

 

232.436 
 

DKK 

280.687 

Udbytte: 
   Jernbane 

Gruppeliv 
10.059 
 11.445 

Finansielle udgifter: 
   Jernbane 

Gruppeliv 
(227.321) 

 (229.346) 

Kursgevinst/(kurstab): 

   Jernbane 
Gruppeliv 

 
919  

Kapitalafkast 
Fradrag 0,5 % af det ultimo kursvaerdi af aktier obligationer 

Skattemaessigt resultat for bund- og  

Bundfradrag 

105.049 
(24.462) 

80.587 

 

(119.413) 

Konsolideringsfradrag 
Benyttet bundfradrag 

(o) 
(o) (o) 

Skattepligtig indkomst o 
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13 Da  adraget opgores saledes, at det procentmaessigt svarer til den procent, 
hvormed reguleringstallet for indkomstaret efter PSL §  20 er aendret i forhold til reguleringstallet 
for det foregaende indkomstar, bliver konsolideringsfradraget o  i 2013. Det skyldes, at der ikke 
sker nogen aendring i reguleringstallet for indkomstaret 2013 i forhold til  jf. PSL §  20, stk. 3. 

14 HK Trafik & Jernbane er omfattet af acontoskatteordningen og er i 2013 blevet opkraevet 
 

Skattepligt i  

15 Bade Tyskland og Frankrig betragter udlejning af besiddelser af fast ejendom som fast 
driftssted. Dette  at HK Trafik & Jernbane vil blive beskattet af overskud ved udlejning af 
ferieboligerne i Tyskland og Frankrig opgjort efter de pagaeldende landes regler samt af nettorente-

 i henholdsvis Tyskland og Frankrig. Desuden vil der skulle betales formueskat i Tysk
land. 

16  de gaeldende dobbeltbeskatningsoverenskomster vil der vaere  for at fa 
pet beskatningen for de omrader, hvor dobbeltbeskatning forekommer, det vil sige af nettorente-
 

Risiko for  fejlinformation som  af besvigelser 

17 Vi har forespurgt bestyrelsen om, hvorvidt de har kendskab til faktiske besvigelser, der pa-
virker virksomheden, eller om mistanker og beskyldninger  Bestyrelsen har oplyst, at den 
ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger om besvigelser, som kunne have 
en  indflydelse pa virksomheden. 

 for den  revision med kommentarer 

18 Om den afsluttende revision af regnskabet  vi  for   poster 
og forhold. 

Likvide beholdninger 

19 Vi har faet oplyst, at  af aktier, obligationer og ejendomme skal godkendes af to i 
forening. For administration af feriehus i Provence, Frankrig, anvendes der bankkonto i  
pengeinstitut til betaling af omkostninger. Vi har observeret at en medarbejde har alene fuldmagt i 
en bankkonto i Frankrig. Vi har faet oplyst at indestaende pa denne konto er  begraenset, sa
ledes at risiko for vaesentlige tab som  af misbrug af fuldmagt, ikke er tilstedet. 

 hos Forsikringsagenturforeningen Afdeling 2 

20 Vi har observeret at tilgodehavender hos Forsikringsagenturforeningen Afdeling 2 kan ikke 
afstemmes til Forsikringsagenturforeningen Afdeling 2' regnskab. En difference  TDKK 56 
som ikke kan forklares. Der fortages ikke yderligere pa grand af uvaesentlighed. Vi anbefaler at for-
holdet  naermere i 2014. 

It 
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Ledelsesberetningen 

21 Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til arsregnskabs-
 gennemiaest ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillaeg til den 

 revision af regnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regnskabet. 

Forhandlingsprotokoller og indhentede erkleeringer 

22 Vi har indhentet  regnskabserklaering underskrevet af direktionen. Vi har endvi-
dere indhentet engagementsoversigter fra henholdsvis advokatforbindelser og banker mv. 

23 Bestyrelsens forhandlingsprotokol til og med referat af  den 12. - 13. november 2013 
er gennemiaest med det formal at sikre, dels at de dispositioner, som er af usaedvanlig art eller 

 er vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet. 

24 Det modtagne materiale har ikke afdaekket forhold, som ikke er  medtaget i regn
skabet. 

Andre ydelser 

25 Vi har assisteret ledelsen efter aftale med at udarbejde arsregnskab samt  af den 
skattepligtige indkomst for regnskabsaret 2013 for HK Trafik & Jernbane. 

26 Vi har ydet radgivning og assistance om  samt assistance med skatteberegning. 

Afslutning 

27 I henhold til revisorloven skal vi  

at vi  lovgivningens krav til revisors uafhaengighed 
at vi har modtaget  de oplysninger, der er anmodet om. 

 den 20. juni  
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Siderne 181  er behandlet pa  den / 2014. 

Bestyrelsen 

Andreas  
Formand 

Birthe 0stergaard Petersen 
Naestformand 

John Nielsen 

Mette Kofoed 

Kirsten  

Jens Andersen 

Lise Rabe 

Bjarne  

Stig Bargholz 

Carl-Johan Rosengreen Lone Riis  E. Andersen 
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