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Ledelsespategning 

Bestyrelse  dags dato behandlet og godkendt  for regnskabsaret 1. januar - 31. december 
2013 for HK Trafik & Jernbane Gruppeliv. 

Arsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse  arsregnskabsloven. 

Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af HK Trafik & Jernbane Gruppelivs akti-
ver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013  af resultatet af HK Trafik & Jernbane 
Gruppelivs aktiviteter for  

Ledelsesberetnmgen indeholder efter vores opfattelse en retvisende  for de forhold, beretnin-
gen omhandler. 

 den 20. juni 2014 

Bestyrelse 

Andreas  
Formand 

Birthe 0stergaard Petersen 
Naestformand 

John Nielsen 

Mette Kofoed Jens Andersen Bjarne  

Kirsten Pannerup Lise Rabe Stig Bargholz 

 Rosengreen Lone Riis  E. Andersen 

Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa  den /  
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Den  revisors pategning 

Pategning pa arsregnskabet 

Vi har revideret arsregnskabet for HK Trafik & Jernbane Gruppeliv for regnskabsaret 1. januar - 31. de
cember  der omfatter  balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet 
udarbejdes efter arsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for arsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem
melse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,  ledelsen an-
ser  for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig  uanset om denne skyldes 
besvigelser   

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en  om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har  
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav  dansk 
revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlaegger og  revisionen for at 
opna  grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation. 

En revision omfatter  af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for  og oplysninger i 
arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici 
for vaesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko-
vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et ars
regnskab, der giver et retvisende billede. Formalet  er at udforme revisionshandlinger, der er pas
sende efter  men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens 
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens  af regnskabspraksis er 
passende, og om ledelsens regnskabsmaessige  er rimelige, samt en vurdering af den samlede 
tation af arsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er  og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Den  revisors pategning 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af HK Trafik & Jernbane Gruppelivs 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af HK Trafik & Jernbane 
Gruppelivs aktiviteter for regnskabsaret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med arsregn
skabsloven. 

 om ledelsesberetnmgen 

Vi har i henhold til arsregnskabsloven gennemlaest ledelsesberetnmgen. Vi har ikke foretaget yderligere 
handlinger i tillaeg til den  revision af  Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at 
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. 

 den 20. juni 2014 
PricewaterhouseCoopers 

 Revisionspartnerselskab 

 
 revisor 
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Hovedaktivitet 

Gruppeliv, som er en del af HK  & Jernbane, har til formal at tilbyde medlemmerne en gruppelivs-
 

Arsrapporten 

Gruppelivs resultat og egenkapital indgar i HK Trafik & Jernbanes regnskab. 

De  oplysninger til  af Gruppelivs  stilling og resultat i det  ar 
 af balance,  samt noter. 

Udvikling i regnskabsaret 

Udviklingen i regnskabsaret har vaeret  Pa trods af et faldende medlemstal er ordningen 
igen i 2013, driftsmaessigt,  ud med et positivt resultat og  er egenkapitalen  

 i 2012  i bestyrelsen) har givet muligheder for at  alternativer for 
   

 er blevet vurderet  en aktuarmaessig gennemgang. Herudover har  med For-
enede Gruppeliv givet et billede af en gruppelivsordning med en endog  solid egenkapital. Dette 
skyldes  at der siden starten, for mere end 30 ar siden, ikke er blevet betalt for administrationen 
af ordningen.  indenfor de seneste 3 ar er det trukket et beskedent gebyr. Fremover  et tidssva-
rende gebyr for administration af ordningen indga i regnskabet. 

Det er i 2013 ligeledes besluttet, at der  et  1 mio. kr., til Trafik & Jernbane, som efterbeta-
 af administrationsgebyr. 

Den forventede udvikling i 2014 

Forventningen til 2014 er behaeftet med bekymring grundet det faldende medlemstal. 

Overskudsdisponering 

Branchebestyrelsen foreslar, at arets underskud pa  729.733 daekkes af egenkapitalen. 
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Regnskabspraksis 

 

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med dansk  samt almindeligt anerkendt 
regnskabspraksis og er aflagt i danske kroner. 

Arsrapporten aflaegges efter arsregnskabslovens regnskabsklasse B med de aendringer der  af, at der 
er tale om en forening. 

Den anvendte regnskabspraksis er  i forhold til tidligere ar. 

 

 

Gruppelivs indtaegter repraesenterer medlemsbidrag, bonus og renteindtaegter, der kan  til regn
skabsaret. 

Skatter 

Gruppeliv er skattepligtig. 

Arets resultat indregnes i HK Trafik & Jernbanes hovedregnskab med den del, der kan  til arets 
resultat, uanset om dette  eller delvist medregnes i den skattepligtige indkomst pa et andet tidspunkt. 
Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som kortfristet  i det omfang, der ikke er foretaget 

 heraf. 

Tilgodehavende skat indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, hvor arets betaling af skat 
overstiger den aktuelle skatteforpligtelse. 

Balancen 

Vaerdipapirer 

Vaerdipapirer indregnes til markedspriser pa balancedagen. 

J 
 5 



 1. januar - 31. december 

NOT© Z U       Z U  

DKK DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 

Indtaegter 

Medlemsbidrag 418.523 433 467  
Bonus 563.700 384 717 518 

982.223 817 1.184 1.029 

T     

Praemier til Forenede Gruppeliv 719.628 796 825 756 
Administrationsgebyr 1 1.040.000 25 25 0 
Diverse 859 1 9 1 

Overskud (underskud) for finansielle 
poster -778.264 -5 325 272 

Finansielle indtaegter 2 50.556 48 53 131 
Finansielle udgifter 3 2.025 26 18 42 

Overskud (underskud) -729.733 17 360 361 
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Balance 31. december 

Aktiver 

Note 2013 2012 2011 2010 

DKK DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 

Tilgodehavende hos HK Trafik & 
Jernbane 792.695 1.683 1.401 1.256 
Tilgodehavende bonus 563.700 385 764 519 
Andre tilgodehavender 35.945 36 38 71 

Tilgodehavender 1.392.340 2.104 2.203 1.846 

Aktier og obligationer 4 241.583 1.118 1.223 2.144 

Vaerdipapirer 241.583 1.118 1.223 2.144 

Likvide beholdninger 3.356.779 2.498 2.277 1.353 

Omsaetningsaktiver 4.990.702 5.720 5.703 5.343 

  alt 4.990.702 5.720 5.703 5.343 
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Balance 31. december 

Passiver 

Note 2013 2012 2011 2010 

DKK DKK 1.000  DKK 1.000 DKK 1.000 

Egenkapital 5  5.720   

  alt 4.990.702 5.720 5.703 5.343 
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Noter t i l arsrapporten 

1 Administrationsgebyr 
Administrationsgebyr  betaling af administrationsgebyr 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 besluttet, at der  et  pa 1 mio. 
kr., til  Trafik & Jernbane, som efterbetaling af administrationsgebyr. 

2013 2012 2011 2010 
DKK DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 

2 Finansielle indtaegter 

Renter 44.093 47 52 89 
Aktieudbytte 1.386 0 1 0 
Urealiseret kursgevinst  1 - 42 
Realiseret kursgevinst 919 0 0 0 

50.556 48 53 131 

3 Finansielle  

Urealiseret  2.025 22 15 2 
Realiseret kurstab 4 3 40 

2.025 26 18 42 

Anskaffel-
4 Vaerdipapirer    

 19.800 19.800 58.608 
Obligationer 157.263 185.000 182.975 

204.800 241.583 

2013 2012 2011 2010 
DKK DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 

5 Egenkapital 

 januar 5.720.435 5.703 5.343 4.982 
Arets resultat (underskud) -729.733 17 360 361 

 31. december 4.990.702 5.720 5.703 5.343 
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