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Regnskaber 2016-2020

RESULTATOPGØRELSE
Regnskabet for de enkelte år fremgår af denne pjece. I det enkelte regnskab foretages disponeringer omkring hensættelser, tilskud mm.
Nedenstående oversigt – med det samlede resultat – for hvert år viser et billede af de samlede indtægter og udgifter
hvert af årene. Det bemærkes, at der er sket en samling af konti inden for nogle af nedenstående overskrifter – af hensyn
til overskueligheden.
Til sidst ses udviklingen i HK Stats formue, aktiver og passiver.
2016

2017

2018

2019

2020

Indtægter
Kontingenter
Andre indtægter
Renteindtægter mv.
Indtægter i alt
Indgår fra hensættelser

26.223.859
440.000
579.384
27.243.243
1.300.000

25.333.399
540.324
532.515
26.406.238
0

26.420.288
643.292
-481.950
26.581.630
0

27.922.445
23.441.003
2.500.292
53.863.740
0

28.782.336
4.101.865
425.711
33.309.912
0

Samlede indtægter

28.543.243

26.406.238

26.581.630

53.863.740

33.309.912

Udgifter
Løn og pension
18.721.262
18.634.700
18.890.401
17.490.231
20.149.493
Administration
708.888
386.736
436.855
472.076
794.744
Overenskomstfornyelse
104.878
66.912
6.467
161.167
47.473
Sektorbestyrelsen
199.016
152.074
89.265
108.436
192.767
Landsklubber
741.813
559.366
545.737
546.894
422.751
Internationale aktiviteter
137.772
86.689
113.383
32.541
1.878
Faglige områder
627.700
513.164
386.025
706.089
2.551.431
Kommunikation
1.802.670
1.877.226
1.966.393
1.640.935
1.257.437
Møder mv.
188.857
200.137
136.500
219.296
177.613
Kontingenter
3.448.161
3.373.342
3.247.131
3.212.645
3.192.568
Sektorkongres
1.971.580
600.000
600.000
477.500
722.500
Større projekter:					
Organiserende fagforening
1.024.251
0
0
0
0
Fremtidens Jobveje
0
0
158.189
1.335.534
3.790
Samlede udgifter

29.676.848

26.450.346

26.576.346

26.403.344

29.514.445

Resultatopgørelse
Samlede indtægter
Samlede udgifter

28.543.243
29.676.848

26.406.238
26.450.346

26.581.630
26.576.346

53.863.740
26.403.344

33.309.912
29.514.445

-1.133.605

-44.108

5.284

27.460.396

3.795.467

Resultat

Aktiver og passiver
Aktiver					
Omsætningsaktiver
18.413.689
18.828.674
18.945.564
45.670.547
50.900.376
Passiver					
Egenkapital
14.430.954
14.386.846
14.392.131
41.852.526
45.647.993
Hensatte forpligtelser
0
600.000
1.200.000
1.677.500
2.400.000
Kort- og langfristet gæld
3.982.735
3.841.828
3.353.433
2.140.521
2.852.383
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�ir�so��edso�lys�i�ger

�������
�����a�
���ai�
H������i��
��R����
R�����a����

HK Stat
��i���a����a�� �
���� K�����a�� S
���� ����
���� ����
���tat������
�����������tat
��������
���������� � ����������

Bestyrelse

���a ��t������ ���i�t�����
��ita ������ ��������
����i��� �a���
H�i�i ���� ��������
����a ���t���aa��
����i� ���� ���������
��a���tt� ���i� ��������
�a��a Sa��
��i�a �a����� ��������
���t K�i� ���a����
����tt� �����i� �a�����
H���� ����i�� S�i�����
������ Ha����
Ha�� ����
���a �a��i�i��
H�i�i H������ K���
�i�a �i������
Kat� K�����

Daglig ledelse

Rita �����aa��� �����������t������a��
��t�� Ra���� �����������t�����t����a��

Revisor

Ri
Stat�a�t��i����t R��i�i���a�ti������a�
S�a�����a�� �
���� �aa�t���
��R����� ��������
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�ir�so��ede�

HK Stat

�edelses��teg�i�g

�e�else� �ar �a�s �at� �e�a��let �� ����e��t �rsra���rte� f�r re��s�a�s�ret ���������� � ���������� f�r ��
Stat.
�rsra���rte� afl���es � ��ere�sste��else �e� �rsre��s�a�sl��e�.
�et er ��res ��fattelse� at �rsre��s�a�et ���er et ret��se��e ��lle�e af se�t�re�s a�t��er� �ass��er �� f��a�s�elle
st�ll��� �r. ���������� sa�t af resultatet af se�t�re�s a�t���teter f�r re��s�a�s�ret ���������� � ����������.
���e��a��� �e� ����������

��ta �u���aar�
f�r�u��sse�t�rf�r�a��
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Daglig ledelse

�eter �a�e�
f�r�u��sse�t�r��stf�r�a��

Bestyrelse

�lla ��t���u�� ��r�ste�se�

�r�ta �u���e ���erse�

�er��lle �a��e

�e��� �u�l �e�erse�

����a �ester�aar�

�e���s �le� ��r�e�se�

��arl�tte �e��� �e�erse�

�a��a Sa�l

�e�la �a����r �e�erse�

�e�t �l�� ���a�se�

���ette ���s��� �aurse�

�elle ��l���� Se�erse�

��r�e� �a�se�

�a�s �l�e

�lla �a�r���us

�e��� �e�s�e� ���r

���a �����er�

�ate �e��e�
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����������t������
PÅTEGNING – KRITISKE REVISORER
I �e���l� t�l �ekt�rl��e�e ��r �� ��ret��et e� kr�t��k �e����el�e �� �ekt�re�� �k������ke �������t���er
�er���er �� �����t�����l�el�e� �� �r��e��re��
��re� �e��e����� ��r �kke ���et ��le����� t�l �e�ærk����er�
�� ��r �kke ��ret��et re������ � �e���l� t�l ������ �� ��re�����l���������e��
���e������ �e� ����������

��r����e �eter�e�
kr�t��k re����r
Penneo dokumentnøgle: ELL8C-XCQ72-5QNYQ-JAI4D-F27PE-NPXMN

Jette Ilkjær
kr�t��k re����r
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��� �a�������� �������� �����������t������
��� ���t�����t������� � HK Stat
K���������
�� �ar re��deret �rsre��s�a�et f�r �� �tat f�r re��s�a�s�ret ���������� � ����������� der ��fatter a��e�dt
re��s�a�s�ra�s�s� resultat����relse� �ala��e �� ��ter. �rsre��s�a�et udar�e�des efter �rsre��s�a�sl��e�.

������a� ��� ����������
�� �ar udf�rt ��res re��s��� � ��ere�sste��else �ed ��ter�at���ale sta�darder �� re��s��� �� de �derl��ere �ra��
der er ��lde�de � �a��ar�. ��res a�s�ar �f�l�e d�sse sta�darder �� �ra� er ��r�ere �es�re�et �
re��s���s��te�����e�s afs��t ��e��s�rs a�s�ar f�r re��s���e� af �rsre��s�a�et�. �� er uaf������e af se�t�re� �
��ere�sste��else �ed ��ter�at���ale et�s�e re�ler f�r re��s�rer �������s �t�s�e re�ler� �� de �derl��ere �ra�� der er
��lde�de � �a��ar�� l��es�� �� �ar ��f�ldt ��res ��r��e et�s�e f�r�l��telser � �e���ld t�l d�sse re�ler �� �ra�. �et er
��res ��fattelse� at det ����ede re��s���s�e��s er t�lstr���el��t �� e��et s�� �ru�dla� f�r ��res ����lus���.
��������� a���a� ��� ���������a��t
�edelse� �ar a�s�aret f�r udar�e�delse� af et �rsre��s�a�� der ���er et ret��se�de ��llede � ��ere�sste��else �ed
�rsre��s�a�sl��e�. �edelse� �ar e�d��dere a�s�aret f�r de� ��ter�e ���tr�l� s�� ledelse� a�ser f�r ��d�e�d�� f�r
at udar�e�de et �rsre��s�a� ude� ��se�tl�� fe�l��f�r�at���� ua�set �� de��e s��ldes �es���elser eller fe�l.
�ed udar�e�delse� af �rsre��s�a�et er ledelse� a�s�arl�� f�r at �urdere se�t�re�s e��e t�l at f�rts�tte dr�fte�� at
��l�se �� f�r��ld �edr�re�de f�rtsat dr�ft� ���r dette er rele�a�t� sa�t at udar�e�de �rsre��s�a�et �� �ru�dla� af
re��s�a�s�r������et �� f�rtsat dr�ft� �ed���dre ledelse� e�te� �ar t�l �e�s��t at l����dere se�t�re�� ��dst�lle
dr�fte� eller ���e �ar a�det real�st�s� alter�at�� e�d at ��re dette.
�������� a���a� ��� ���������� a� ���������a��t
��res ��l er at ���� ��� �rad af s���er�ed f�r� �� �rsre��s�a�et s�� �el�ed er ude� ��se�tl�� fe�l��f�r�at����
ua�set �� de��e s��ldes �es���elser eller fe�l� �� at af���e e� re��s���s��te����� �ed e� ����lus���. ��� �rad af
s���er�ed er et ���t ���eau af s���er�ed� �e� er ���e e� �ara�t� f�r� at e� re��s���� der udf�res � ��ere�sste��else
�ed ��ter�at���ale sta�darder �� re��s��� �� de �derl��ere �ra�� der er ��lde�de � �a��ar�� alt�d ��l afd���e
��se�tl�� fe�l��f�r�at���� ��r s�da� f��des. �e�l��f�r�at���er �a� ��st� s�� f�l�e af �es���elser eller fe�l �� �a�
�etra�tes s�� ��se�tl��e� ���s det �ed r��el���ed �a� f�r�e�tes� at de e��elt��s eller sa�let �ar ��dfl�delse �� de
�������s�e �eslut����er� s�� re��s�a�s�ru�er�e tr�ffer �� �ru�dla� af �rsre��s�a�et.
��� led � e� re��s���� der udf�res � ��ere�sste��else �ed ��ter�at���ale sta�darder �� re��s��� �� de �derl��ere
�ra�� der er ��lde�de � �a��ar�� f�reta�er �� fa�l��e �urder���er �� ��ret��lder �r�fess���el s�e�s�s u�der
re��s���e�. �erud��er�
� �de�t�f��erer �� �urderer �� r�s���e� f�r ��se�tl�� fe�l��f�r�at��� � �rsre��s�a�et� ua�set �� de��e s��ldes
�es���elser eller fe�l� udf�r�er �� udf�rer re��s���s�a�dl���er s�� rea�t��� �� d�sse r�s��� sa�t ����r
re��s���s�e��s� der er t�lstr���el��t �� e��et t�l at da��e �ru�dla� f�r ��res ����lus���. ��s���e� f�r ���e at
��da�e ��se�tl�� fe�l��f�r�at��� f�r�rsa�et af �es���elser er ���ere e�d �ed ��se�tl�� fe�l��f�r�at���
f�r�rsa�et af fe�l� �det �es���elser �a� ��fatte sa��e�s��r�elser� d��u�e�tfals�� �e��dste udeladelser�
��ldled���� eller t�ls�des�ttelse af ��ter� ���tr�l.
� ����r �� f�rst�else af de� ��ter�e ���tr�l �ed rele�a�s f�r re��s���e� f�r at �u��e udf�r�e
re��s���s�a�dl���er� der er �asse�de efter ��st��d���eder�e� �e� ���e f�r at �u��e udtr���e e� ����lus���
�� effe�t���tete� af se�t�re�s ��ter�e ���tr�l.
� �a�er �� st�ll��� t�l� �� de� re��s�a�s�ra�s�s� s�� er a��e�dt af ledelse�� er �asse�de� sa�t �� de
re��s�a�s��ss��e s��� �� t�l���ttede ��l�s����er� s�� ledelse� �ar udar�e�det� er r��el��e.
���
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�et er ��res ��fattelse� at �rsre��s�a�et ���er et ret��se�de ��llede af se�t�re�s a�t��er� �ass��er �� f��a�s�elle
st�ll��� �r. ����������� sa�t af resultatet af se�t�re�s a�t���teter f�r re��s�a�s�ret ���������� � ���������� �
��ere�sste��else �ed �rsre��s�a�sl��e�.

HK Stat

��� �a�����i�� ���i���� ���i�i�����t���i��
� ���kl�derer �i� �� ledelse�s �dar�e�delse af �rsreg�ska�et �� gr��dlag af reg�ska�s�ri��i��et �� f�rtsat
drift er �asse�de� sa�t �� der �� gr��dlag af det ����ede re�isi��s�e�is er �æse�tlig �sikkerhed f�r���det
�ed �egi�e�heder eller f�rh�ld� der ka� ska�e �et�delig t�i�l �� sekt�re�s e��e til at f�rtsætte drifte�. ��is
�i k��kl�derer� at der er e� �æse�tlig �sikkerhed� skal �i i ��res re�isi��s��teg�i�g g�re ���ærks�� ��
��l�s�i�ger her�� i �rsreg�ska�et eller� h�is s�da��e ��l�s�i�ger ikke er tilstrækkelige� ��difi�ere ��res
k��kl�si��. ��res k��kl�si��er er �aseret �� det re�isi��s�e�is� der er ����et fre� til dat�e� f�r ��res
re�isi��s��teg�i�g. �re�tidige �egi�e�heder eller f�rh�ld ka� d�g �edf�re� at sekt�re�s ikke læ�gere ka�
f�rtsætte drifte�.

�i k�����ikerer �ed de� ��erste ledelse �� �la�dt a�det det �la�lagte ��fa�g �g de� tids�æssige �la�eri�g af
re�isi��e� sa�t �et�delige re�isi��s�æssige ��ser�ati��er� her��der e�e�t�elle �et�delige �a�gler i i�ter�
k��tr�l� s�� �i ide�tifi�erer ��der re�isi��e�.

���e�ha��� de� ����������
Ri
Stat�a�t��i����t R��i�i���a�ti������a�
�����r. ��������

�i�e �ristia�se� ���ger
�tatsa�t�riseret re�is�r
��e�����

���
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� �ager �i stilli�g til de� sa�lede �ræse�tati��� str�kt�r �g i�dh�ld af �rsreg�ska�et� her��der
��te��l�s�i�ger�e� sa�t �� �rsreg�ska�et afs�e�ler de ��derligge�de tra�sakti��er �g �egi�e�heder �� e�
s�da� ��de� at der gi�es et ret�ise�de �illede heraf.

HK Stat

���e�dt reg�ska�spraksis

���e�dt reg�ska�spraksis
�rsre��sk��et for �� �t�t er �fl��t i o�ere�sste��else �ed årsre��sk��slo�e�s �este��elser for kl�sse
���irkso��eder.
�e��sk��et for �� �t�t er et delre��sk�� �f de� s��lede re��sk��s�fl���else for �� �����rk. �e��sk��et
o�f�tter det fordelte sektorko�ti��e�t� der dis�o�eres �f �� �t�ts �est�relse� s��t de o�kost�i��er� der
fi���sieres �f sektorko�ti��e�tet. ��ri�e o�kost�i��er� der ikke d�kkes �f sektorko�ti��e�tet� er i�dre��et i
årsre��sk��et for �� �����rk.

Ge�erelt o� i�dreg�i�g og ��li�g
� res�lt�to���relse� i�dre��es i�dt��ter i t�kt �ed� �t de i�dt�e�es� �er��der i�dre��es ��rdire��leri��er �f
fi���sielle �kti�er o� for�li�telser. � res�lt�to���relse� i�dre��es li�eledes �lle o�kost�i��er� �er��der
�fskri��i��er o� �edskri��i��er.
�kti�er o� for�li�telser i�dre��es i ��l���e�� �år det er s��ds��li�t� �t fre�tidi�e �ko�o�iske fordele �il til� o�
fr��å �fdeli��e�� o� for�li�telse�s ��rdi k�� �åles �ålideli�t.
�ed i�dre��i��e� o� �åli�� t��es �e�s�� til for�dsi�eli�e t�� o� risi�i� der fre�ko��er i�de� årsre��sk��et
fre�l���es� o� so� �e� eller �fkr�fter for�old� der eksisterer �å ��l���ed��e�.
�eriodiseri�g �i�dtægter��dgifter�
�er er i re��sk��et foret��et �eriodiseri�� �f ��se�tli�e i�dt��ts� o� �d�ifts�oster �edr�re�de re��sk��såret�
���set ��or�år �et�li��e� foret��es.
Ko�ti�ge�ti�dtægter
�ektore�s ��del �f �edle��ets ko�ti��e�t i�dre��es i res�lt�to���relse� �ed fordeli�� �f �odt���e ko�ti��e�ter
fr� �� �����rk.
�i�a�sielle poster
�i���sielle i�dt��ter o� o�kost�i��er i�dre��es �ed de �el��� der �edr�rer re��sk��såret. �i���sielle i�dt��ter
o� o�kost�i��er i�de�older re�tei�dt��ter o� �o�kost�i��er� re�liserede o� �re�liserede k�rs�e�i�ster o� �t��
�edr�re�de ��rdi���irer.
Skat
� res�lt�to���relse� er i�dre��et for�e�tet sk�t �f sektore�s ��del �f �� �����rk sk�tte�li�ti�e i�dko�st.
�ilgode�a�e�der
�il�ode���e�der �åles til �o�i�el ��rdi �ed fr�dr�� �f �edskri��i�� til i��de�åelse �f for�e�tede t��.
�ærdipapirer og kapitala�dele
��rs�oterede ��rdi���irer i�dre��es til de� �å ��l���ed��e�s �oterede k�rs��rdi. ��oterede k��it�l��dele
i�dre��es til kost�ris.
He�satte forpligtelser
�er foret��es �e�s�ttelse til ko��res �ed ��� �f de for�e�tede o�kost�i��er til de� f�rst ko��e�de sektor
ko��res. �e�s�ttelse� foret��es ikke i ko��resår.
Gældsforpligtelser
���
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������st�at���s����st����e�
��e�e�s���st�����else
�e�t���est��else
�a��s�lu��e�
��te��at���ale�a�t���tete�
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Årets resultat

�orslag til resultatdispo�eri�g
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Kr.
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Kr.

Ϯ͘ϬϬϵ͘ϵϱϬ
Ϯϲ͘ϭϳϯ
ϭϰϴ͘ϱϮϱ
ϳ͘ϮϬϲ
�.���.���

Ϯ͘ϬϬϱ͘ϰϰϳ
ϰ͘ϳϲϰ
ϱϯ͘Ϯϴϱ
Ϭ
�.���.���

ϭϰ͘ϱϮϲ͘ϳϰϭ
��.���.���

ϭϱ͘ϱϭϵ͘ϱϲϱ
��.���.���

�.���.���

�.���.���

���æt�i���aktiver

��.���.���

��.���.���

Aktiver

��.���.���

��.���.���

Note

Aktiver
DĞůůĞŵƌĞŐŶŝŶŐ,<ĂŶŵĂƌŬ
dŝůŐŽĚĞŚĂǀĞŶĚĞŬŽŶƚŝŶŐĞŶƚ
dŝůŐŽĚĞŚĂǀĞŶĚĞƵĚďǇƚƚĞƐŬĂƚ
ŶĚƌĞƚŝůŐŽĚĞŚĂǀĞŶĚĞƌ
�i��ode�ave�der
sčƌĚŝƉĂƉŝƌĞƌŽŐŬĂƉŝƚĂůĂŶĚĞůĞ
Værdipapirer
�ikvide �e�o�d�i��er

ͲϭϭͲ
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�oto�o��er��g�og��o�torart��ler
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�ele�o�
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��ter��re����o�
���e�tar
��o��e�e�ter�og��agl�tterat�r
�e�r��e�tat�o�
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��ere���o��t�or��el�e
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���������

�� Ko�t���e�ter� �ore����er
OAO
OAO� Fors�aret
EPSU
ISKA
NOFS
ITF‐trafik
ETF‐trafik

�� He���tte��e t�� �o��re�
Sektorko�gres

�or�r��

He��at

Sa��o ��t��o

�������

�������

���������

�������

�������
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�� ��e��a��ta�
Sektorreser�e
O�erf�rt til sektorreser�e
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����������
‐������
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�������
‐������
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�������
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�� ���������� � o� a��t����e
Ud�ikli�gs ‐ og ak�tp�l�e
For�r�g i �ret

�� ��e�t�a��or����te��er � o� a��re ��o�o����e �or����te��er

Fratrædelsesforpligtelse:
�K Stats �edar�e�dere er o�fattet af fratrædelsesord�i�ger for a�satte i �K �a��ark� �K Stat af�older de�
l��e�de o�kost�i�g i for�i�delse �ed �edar�e�der�es fratrædelse� �e� sa�lede forpligtelse til at �drede
fratrædelsesgodtg�relse i�dreg�es i reg�ska�et for �K �a��ark�
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Nanna Sahl

Jonna Vestergaard

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-617670703113
IP: 62.243.xxx.xxx

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-335624961484
IP: 62.243.xxx.xxx

2019-03-26 10:18:01Z

2019-03-26 10:20:43Z

Leila Damkjær Pedersen

Heidi Hensgen Kjær

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-145840793868
IP: 62.243.xxx.xxx
2019-03-26 10:20:55Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-833879292776
IP: 80.62.xxx.xxx
2019-03-26 10:48:43Z

Jørgen Hansen

Jette Ilkjær

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-995833444778
IP: 188.64.xxx.xxx
2019-03-26 11:01:39Z

Kritisk revisor
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-739249061702
IP: 130.225.xxx.xxx
2019-03-26 11:47:44Z

Bent Klim Johansen

Hans Christian Fløe

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-468574455869

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-648842850580

IP: 62.243.xxx.xxx
2019-03-26 13:14:20Z

IP: 62.243.xxx.xxx
2019-03-26 13:49:11Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Annette Godsvig Laursen

Rita Bundgaard

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesformand

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-663282522244
IP: 217.16.xxx.xxx

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-436773940306
IP: 217.16.xxx.xxx

2019-03-26 14:39:51Z

2019-03-26 18:16:52Z

Heidi Juhl Pedersen

Kate Kengen

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-220282387568
IP: 217.16.xxx.xxx
2019-03-26 19:13:43Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-540816649902
IP: 5.179.xxx.xxx
2019-03-27 06:51:58Z

Helle Colding Seiersen

Charlotte Levin Pedersen

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-424665816811
IP: 185.45.xxx.xxx
2019-03-27 08:43:23Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-845611730737
IP: 130.226.xxx.xxx
2019-03-27 11:37:42Z

Ulla Christensen

Pernille Lange

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-705971778081

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-666859411358

IP: 217.16.xxx.xxx
2019-03-27 12:54:00Z

IP: 37.49.xxx.xxx
2019-03-28 06:39:25Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
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Brita Lumbye Verner Andersen

Tina Pihl Tingberg

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-651244078024
IP: 217.16.xxx.xxx

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-331794217227
IP: 62.44.xxx.xxx

2019-03-28 10:13:53Z

2019-03-28 10:26:50Z

Dennis Alex Jørgensen

Marianne Klemmensen Petersen

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-321883031058
IP: 217.16.xxx.xxx
2019-03-28 13:17:30Z

Kritisk revisor
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-629962885392
IP: 176.20.xxx.xxx
2019-03-28 18:20:46Z

Ulrik Peter Raben

Ulla Helen Weibel Fabricius

Næstformand
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-756657981586
IP: 217.16.xxx.xxx
2019-03-29 12:42:40Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-299676224445
IP: 185.151.xxx.xxx
2019-04-01 10:24:41Z

Tine Kristiansen Bünger
Statsautoriseret revisor
På vegne af: Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Serienummer: CVR:53371914-RID:30132190

IP: 86.58.xxx.xxx
2019-04-01 10:46:49Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
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Virksomhedsoplysninger

Telefon
Telefax
E‐mail
Hjemmeside
CVR‐nr.
Regnskabsår

HK Stat
Weidekampsgade 8
2300 København S
3330 4343
3330 4449
hkstat@hk.dk
www.hk.dk/stat
31429528
01‐01‐2019 ‐ 31‐12‐2019

Bestyrelse

Ulla Moth‐Lund Christensen
Brita Lumbye Andersen
Pernille Lange Dickow
Heidi Juhl Pedersen
Jonna Vestergaard
Dennis Alex Jørgensen
Charlotte Levin Pedersen
Nanna Sahl
Leila Damkjær Pedersen
Bent Klim Johansen
Annette Godsvig Laursen
Helle Colding Seiersen
Dorte Bonde
Hans Fløe
Ulla Fabricius
Heidi Hensgen Kjær
Tina Tingberg
Kate Kengen

Daglig ledelse

Rita Bundgaard, forbundssektorformand
Peter Raben, forbundssektornæstformand

Revisor

Ri
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Skagensgade 1
2630 Taastrup
CVR‐nr.: 53371914

‐3‐
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Virksomheden

HK Stat

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01‐01‐2019 ‐ 31‐12‐2019 for HK
Stat.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af sektorens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31‐12‐2019 samt af resultatet af sektorens aktiviteter for regnskabsåret 01‐01‐2019 ‐ 31‐12‐2019.
København, den 24‐03‐2020

Rita Bundgaard
forbundssektorformand
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Daglig ledelse

Peter Raben
forbundssektornæstformand

Bestyrelse

Ulla Moth‐Lund Christensen

Brita Lumbye Andersen

Pernille Lange Dickow

Heidi Juhl Pedersen

Jonna Vestergaard

Dennis Alex Jørgensen

Charlotte Levin Pedersen

Nanna Sahl

Leila Damkjær Pedersen

Bent Klim Johansen

Annette Godsvig Laursen

Helle Colding Seiersen

Dorte Bonde

Hans Fløe

Ulla Fabricius

Heidi Hensgen Kjær

Tina Tingberg

Kate Kengen
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HK Stat

Ledelsespåtegning
PÅTEGNING – KRITISKE REVISORER
I henhold til sektorlovene har vi foretaget en kritisk bedømmelse af sektorens økonomiske dispositioner
herunder af udgiftsafholdelsen og proceduren.
Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.
Vi har ikke foretaget revision i henhold til fonds‐ og foreningslovgivningen.
København, den 24‐03‐2020

Marianne Petersen
kritisk revisor
Penneo dokumentnøgle: P38F3-3LTCX-4AENP-V2X6L-6HE5I-6D8SE

Jette Ilkjær
kritisk revisor
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til sektorbestyrelsen i HK Stat
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for HK Stat for regnskabsåret 01‐01‐2019 ‐ 31‐12‐2019, der omfatter anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 sektoren i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) 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 for 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 sektorens 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 sektoren, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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 sektorens 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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af sektorens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31‐12‐2019, samt af resultatet af sektorens aktiviteter for regnskabsåret 01‐01‐2019 ‐ 31‐12‐2019 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

HK Stat

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
* 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 sektorens 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 sektorens ikke længere kan
fortsætte driften.
* 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.

Penneo dokumentnøgle: P38F3-3LTCX-4AENP-V2X6L-6HE5I-6D8SE

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 24‐03‐2020
Ri
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR‐nr. 53371914

Joachim Munch
Statsautoriseret revisor
mne42244
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for HK Stat er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse
A‐virksomheder.
Regnskabet for HK Stat er et delregnskab af den samlede regnskabsaflæggelse for HK Danmark. Regnskabet
omfatter det fordelte sektorkontingent, der disponeres af HK Stats bestyrelse, samt de omkostninger, der
finansieres af sektorkontingentet. Øvrige omkostninger, der ikke dækkes af sektorkontingentet, er indregnet i
årsregnskabet for HK Danmark.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

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
regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til‐ og
fragå sektoren, 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 eksisterer på balancedagen.
Periodisering (indtægter/udgifter)
Der er i regnskabet foretaget periodisering af væsentlige indtægts‐ og udgiftsposter vedrørende regnskabsåret,
uanset hvornår betalingen foretages.
Kontingentindtægter
Sektorens andel af medlemmets kontingent indregnes i resultatopgørelsen ved fordeling af modtagne kontingenter
fra HK Danmark.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter
og omkostninger indeholder renteindtægter og ‐omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og ‐tab
vedrørende værdipapirer.
Skat
I resultatopgørelsen er indregnet forventet skat af sektorens andel af HK Danmark skattepligtige indkomst.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Værdipapirer og kapitalandele
Børsnoterede værdipapirer indregnes til den på balancedagens noterede kursværdi. Unoterede kapitalandele
indregnes til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i sektorens pengeinstitut.
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Rapporteringsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

HK Stat

Anvendt regnskabspraksis
Hensatte forpligtelser
Der foretages hensættelse til kongres med 1/4 af de forventede omkostninger til den først kommende sektor
kongres. Hensættelsen foretages ikke i kongresår.

Penneo dokumentnøgle: P38F3-3LTCX-4AENP-V2X6L-6HE5I-6D8SE

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, indeholder gæld til leverandører, feriepenge samt anden gæld måles til amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Note
Indtægter
Kontingent
Andre indtægter

Udgifter
Personaleomkostninger
Administrationsomkostninger
Overenskomstfornyelse
Sektorbestyrelse
Landsklubber
Internationale aktiviteter
Faglige områder
TR‐netværk
HK systemet
Øvrige udgifter
Kommunikation
Kontingenter, foreninger

1
2
3

4
5

Hensættelse til kongres
Resultat før finansielle poster

6

Finansielle poster, netto
Resultat før skat og særlige poster
Særlige poster
Årets resultat

7

Forslag til resultatdisponering
Overført fra årets resultat

2019
Kr.

2018
Kr.

27.922.445
1.170.691
29.093.136

26.420.288
643.292
27.063.580

17.490.231
472.076
161.167
108.436
462.479
32.541
1.991.055
84.415
50.568
219.296
1.640.935
3.212.645
25.925.844

18.890.401
436.855
6.467
89.265
483.594
113.383
421.612
62.143
122.602
136.500
1.966.393
3.247.131
25.976.346

477.500
2.689.792

600.000
487.234

2.500.292
5.190.084

‐481.950
5.284

22.270.312
27.460.396

0
5.284

27.460.396
27.460.396

5.284
5.284
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Resultatopgørelse
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2019
Kr.

2018
Kr.

Mellemregning HK Danmark
Tilgodehavende kontingent
Tilgodehavende udbytteskat
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

2.648.238
25.991
36.144
22.434.463
25.144.836

2.009.950
26.173
148.525
7.206
2.191.854

Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer

19.274.094
19.274.094

14.526.741
14.526.741

1.251.617

2.226.969

Omsætningsaktiver

45.670.547

18.945.564

Aktiver

45.670.547

18.945.564

Note

Aktiver

Likvide beholdninger
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Balance 31. december 2019

HK Stat

Note

Passiver

2019
Kr.

2018
Kr.

Sektorreserve
Egenkapital

8

41.852.526
41.852.526

14.392.131
14.392.131

Hensættelse til kongres
Hensatte forpligtelser

6

1.677.500
1.677.500

1.200.000
1.200.000

Anden gæld
Feriemidler til indefrysning
Langfristede gældsforpligtelser

0
489.643
489.643

1.300.000
0
1.300.000

Feriepengeforpligtelse
Skyldige omkostninger
Udviklings‐ og Akutpulje
Kortfristede gældsforpligtelser

1.257.538
39.050
354.290
1.650.878

1.670.765
28.378
354.290
2.053.433

2.140.521

3.353.433

45.670.547

18.945.564

9

Gældsforpligtelser
Passiver

Eventualforpligtelser og andre økonomiske
forpligtelser

Penneo dokumentnøgle: P38F3-3LTCX-4AENP-V2X6L-6HE5I-6D8SE

Balance 31. december 2019
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Noter

2019

2018

2.126.896
15.371.705
336.830
‐345.200
17.490.231

2.109.001
16.834.292
287.166
‐340.058
18.890.401

45.087
8.289
59.985
28.355
5.897
75.631
71.310
23.979
153.543
472.076

19.150
6.623
36.022
36.579
5.537
128.584
84.146
33.595
86.619
436.855

161.167
0
161.167

601.467
‐595.000
6.467

123.319
207.482
633.354
592.812
38.213
2.250
158.340
1.755.770

57.116
372.951
589.907
566.894
27.506
133.243
394.962
2.142.579

‐114.835

‐176.186

1.640.935

1.966.393

1. Personaleomkostninger
Valgte
Ansatte
Andre personaleudgifter
Refusion, honorarer

Fotokopiering og kontorartikler
Porto
Telefon
Forsikringer
Intern revision
Inventar
Abonnementer og faglitteratur
Repræsentation
Diverse udgifter

3. Overenskomstfornyelse
Overenskomstfornyelse
Tilskud fra Forbundet

4. Kommunikation
Honorarer
Foto og tegninger
Trykning og montage
Porto
Udvikling af bladet
Webudvikling
Diverse

Annonceindtægter
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2. Administrationsomkostninger

HK Stat

Noter

2019

2018

2.924.232
55.930
68.046
152.572
11.865
0
0
3.212.645

2.918.608
53.544
66.309
150.777
12.359
31.661
13.872
3.247.130

5. Kontingenter, foreninger
OAO
OAO, Forsvaret
EPSU
ISKA
NOFS
ITF‐trafik
ETF‐trafik

6. Hensættelse til kongres
Forbrug

Hensat

Saldo ultimo

1.200.000

0

477.500

1.677.500

1.200.000

0

477.500

1.677.500

7. Særlige poster
Formuefordeling i forbindelse med salg af ALKA aktier

22.270.312
22.270.312

0
0

14.392.130
27.460.396
41.852.526

14.386.847
5.284
14.392.131

354.290
0
354.290

399.627
‐45.337
354.290

8. Egenkapital
Sektorreserve
Overført til sektorreserve

9. Udviklings ‐ og akutpulje
Udviklings ‐ og akutpulje
Forbrug i året

10. Eventualforpligtelser ‐ og andre økonomiske forpligtelser

Fratrædelsesforpligtelse:
HK Stats medarbejdere er omfattet af fratrædelsesordninger for ansatte i HK Danmark. HK Stat afholder den
løbende omkostning i forbindelse med medarbejdernes fratrædelse. Den samlede forpligtelse til at udrede
fratrædelsesgodtgørelse indregnes i regnskabet for HK Danmark.
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Sektorkongres

Saldo primo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Heidi Hensgen Kjær

Hans Christian Fløe

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-833879292776
IP: 188.177.xxx.xxx

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-648842850580
IP: 217.16.xxx.xxx

2020-03-24 11:07:04Z

2020-03-24 11:19:41Z

Ulla Christensen

Pernille Lange Dickow

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-705971778081
IP: 217.16.xxx.xxx
2020-03-24 11:25:28Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-666859411358
IP: 185.153.xxx.xxx
2020-03-24 11:37:27Z

Charlotte Levin Pedersen

Annette Godsvig Laursen

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-845611730737
IP: 130.226.xxx.xxx
2020-03-24 12:32:05Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-663282522244
IP: 217.16.xxx.xxx
2020-03-24 15:07:41Z

Jonna Vestergaard

Dennis Alex Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-335624961484

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-321883031058

IP: 217.16.xxx.xxx
2020-03-24 15:44:54Z

IP: 217.16.xxx.xxx
2020-03-25 07:08:33Z
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Nanna Sahl

Bent Klim Johansen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-617670703113
IP: 188.176.xxx.xxx

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-468574455869
IP: 86.52.xxx.xxx

2020-03-25 09:09:48Z

2020-03-25 11:33:43Z

Ulla Helen Weibel Fabricius

Marianne Klemmensen Petersen

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-299676224445
IP: 2.129.xxx.xxx
2020-03-25 12:13:01Z

Kritisk revisor
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-629962885392
IP: 176.20.xxx.xxx
2020-03-25 20:48:28Z

Helle Colding Seiersen

Ulrik Peter Raben

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-424665816811
IP: 185.45.xxx.xxx
2020-03-26 08:28:13Z

Forbundssektornæstformand
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-756657981586
IP: 2.108.xxx.xxx
2020-03-26 09:12:02Z

Leila Damkjær Pedersen

Brita Lumbye Verner Andersen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-145840793868

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-651244078024

IP: 81.27.xxx.xxx
2020-03-26 12:11:17Z

IP: 185.56.xxx.xxx
2020-03-26 15:13:42Z
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Tina Pihl Tingberg

Kate Kengen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-331794217227
IP: 62.44.xxx.xxx

På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-540816649902
IP: 5.179.xxx.xxx

2020-03-26 16:17:35Z

2020-03-27 07:39:03Z

Dorte Bonde

Heidi Juhl Pedersen

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-273487575294
IP: 176.20.xxx.xxx
2020-03-27 09:14:26Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-220282387568
IP: 217.16.xxx.xxx
2020-03-27 12:24:47Z

Jette Ilkjær

Rita Bundgaard

Kritisk revisor
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-739249061702
IP: 130.225.xxx.xxx
2020-03-27 13:14:53Z

Forbundssektorformand
På vegne af: HK Stat
Serienummer: PID:9208-2002-2-436773940306
IP: 212.10.xxx.xxx
2020-03-27 15:54:53Z

Joachim Munch
Statsautoriseret revisor
På vegne af: Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Serienummer: CVR:53371914-RID:15945722

IP: 185.56.xxx.xxx
2020-03-30 07:00:33Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
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Virksomhedsoplysninger

Telefon
Telefax
E-mail
Hjemmeside
CVR-nr.
Regnskabsår

HK Stat
Weidekampsgade 8
2300 København SV
3330 4343
3330 4449
hkstat@hk.dk
www.hk.dk/stat
31429528
01-01-2020 - 31-12-2020

Bestyrelse

Ulla Moth-Lund Christensen
Brita Lumbye Andersen
Pernille Lange Dickow
Heidi Juhl Pedersen
Jonna Vestergaard
Dennis Alex Jørgensen
Charlotte Levin Pedersen
Nanna Sahl
Leila Damkjær Pedersen
Bent Klim Johansen
Annette Godsvig Laursen
Helle Colding Seiersen
Dorte Bonde
Hans Fløe
Ulla Fabricius
Heidi Hensgen Kjær
Tina Tingberg
Kate Kengen

Daglig ledelse

Rita Bundgaard, Forbundssektorformand
Peter Raben, Forbundssektornæstformand

Revisor

Ri
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Skagensgade 1
2630 Taastrup
CVR-nr.: 53371914
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Virksomheden

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 for HK Stat.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af sektorens aktiver, passiver, finansielle stilling pr.
31-12-2020 samt af resultatet af sektorens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020.
København, den 12-04-2021

Daglig ledelse

Peter Raben
Forbundssektornæstformand
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Rita Bundgaard
Forbundssektorformand
Bestyrelse
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Charlotte Levin Pedersen
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Bent Klim Johansen

Annette Godsvig Laursen

Helle Colding Seiersen

Dorte Bonde
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Tina Tingberg

Kate Kengen
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Ledelsespåtegning
PÅTEGNING - KRITISKE REVISORER
I henhold til sektorlovene love har vi foretaget en kritisk bedømmelse af sektorens økonomiske dispositioner herunder af
udgiftsafholdelsen og proceduren.
Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.
Vi har ikke foretaget revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen.
København, den 12-04-2021

Marianne Petersen
Kritisk revisor
Penneo dokumentnøgle: XFUWY-S1725-5PP2L-4SD6X-OEOCK-88NFC

Jette Ilkjær
Kritisk revisor
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til sektorbestyrelsen i HK Stat
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for HK Stat for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020, der omfatter anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af sektorens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31-12-2020, samt af resultatet af sektorens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 i overensstemmelse
med årsregnskabsloven.

Penneo dokumentnøgle: XFUWY-S1725-5PP2L-4SD6X-OEOCK-88NFC

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 sektoren i overensstemmelse med internationale
etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) 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 sektorens 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 sektoren, indstille driften eller
ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
* 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 sektorens
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.

* 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 den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol,
som vi identificerer under revisionen.

København, den 12-04-2021
Ri
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53371914

Martin Pedersen
Statsautoriseret revisor
mne34149

7

66  REGNSKAB 2020

HK STAT KONGRES 2021

Penneo dokumentnøgle: XFUWY-S1725-5PP2L-4SD6X-OEOCK-88NFC

* 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 sektorens 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 sektoren ikke længere kan fortsætte driften.

Anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for HK Stat er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse
A-virksomheder.
Regnskabet for HK Stat er et delregnskab af den samlede regnskabsaflæggelse for HK/Danmark. Regnskabet omfatter
det fordelte sektorkontingent, der disponeres af HK Stats bestyrelse, samt de omkostninger, der finansieres af
sektorkontingentet. Øvrige omkostninger, der ikke dækkes af sektorkontingentet, er indregnet i årsregnskabet for
HK/Danmark.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Rapporteringsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Penneo dokumentnøgle: XFUWY-S1725-5PP2L-4SD6X-OEOCK-88NFC

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
regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til- og fragå
sektoren, 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 eksisterer på balancedagen.
Periodisering (indtægter/udgifter)
Der er i regnskabet foretaget periodisering af væsentlige indtægts- og udgiftsposter vedrørende regnskabsåret, uanset
hvornår betalingen foretages.
Kontingentindtægter
Sektorens andel af medlemmets kontingent indregnes i resultatopgørelsen ved fordeling af modtagne kontingenter fra
HK/Danmark.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, modtaget udbytte, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.
Skat
I resultatopgørelsen er indregnet forventet skat af sektorens andel af HK/Danmarks skattepligtige indkomst.

8
REGNSKAB 2020

HK STAT KONGRES 2021  

67

Anvendt regnskabspraksis
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Værdipapirer og kapitalandele
Børsnoterede værdipapirer indregnes til den på balancedagens noterede kursværdi. Unoterede kapitalandele indregnes
til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i sektorens pengeinstitut.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som indeholder gæld til leverandører, feriepenge samt anden gæld måles til amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Hensatte forpligtelser
Der foretages til kongres med 1/4 af de forventede omkostninger til den først kommende sektor kongres. Hensættelsen
foregår ikke i kongresår.

Resultatopgørelse for 2020
(i Kr.)

Note

2020

2019

Kr.

Kr.

28.782.336

27.922.445

Indtægter
Kontingent
Andre indtægter

1

Indtægter i alt

4.101.865

1.170.691

32.884.201

29.093.136

Personaleomkostninger

2

20.149.493

17.490.231

Administationsomkostninger

3

794.744

472.076

Overenskomstfornyelse

4

47.473

161.167

Sektorbestyrelse

192.767

108.436

Landsklubber

343.075

462.479

1.878

32.541

2.456.330

1.991.055

TR-netværk

79.676

84.415

HK-systemet

98.891

50.568

177.613

219.296

Internationale aktiviteter
Faglige områder

Øvrige udgifter
Kommunikation

5

1.257.437

1.640.935

Kontingenter, foreninger

6

3.192.568

3.212.645

28.791.945

25.925.844

4.092.256

3.167.292

Udgifter i alt
Resultat før hensættelser og finansielle poster
Hensættelse til kongres

7

Resultat før finansielle poster

722.500

477.500

3.369.756

2.689.792

425.711

2.500.292

Resultat før skat og særlige poster

3.795.467

5.190.084

Formuefordeling i forbindelse med salg af ALKA aktier

3.795.467

22.270.312
27.460.396

3.795.467
3.795.467

27.460.396
27.460.396

Finansielle poster, netto

ÅRETS RESULTAT
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Udgifter

Forslag til resultatdisponering:
Overført til sektor reserven

10
REGNSKAB 2020

HK STAT KONGRES 2021  

69

Balance aktiver pr. 31/12

(i Kr.)

Note

Mellemregning HK Danmark
Tilgodehavende kontingent
Tilgodehavende udbytteskat
Tilgodehavende Øvrige

2020

2019

Kr.

Kr.

7.999.923

2.648.238

20.268

25.991

229.953

36.144

22.770.567

22.434.463

50.838

-

Tilgodehavender

31.071.549

25.144.836

Værdipapirer og kapitalandele

19.819.615

19.274.094

Værdipapirer

19.819.615

19.274.094

9.212

1.251.617

Omsætningsaktiver

50.900.376

45.670.547

Aktiver

50.900.376

45.670.547

Forudbetalte omkostninger

Likvide beholdninger
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AKTIVER

Balance passiver pr. 31/12

(i Kr.)

Note

Sektorreserve

2020

2019

Kr.

Kr.

41.852.526

14.392.130

3.795.467

27.460.396

45.647.993

41.852.526

2.400.000

1.677.500

2.400.000

1.677.500

Feriepengeforpligtelse - Indefrysning

-

489.643

Langtfristede gældsforpligtelser

-

489.643

898.885

1.257.538

Overført resultat
Egenkapital
Henlæggelser

7

Hensatte forpligtelser

Feriepengeforpligtelse

1.467.327

-

131.881

39.050

354.290

354.290

Kortfristede gældsforpligtelser

2.852.383

1.650.878

Gældsforpligtelser

2.852.383

2.140.521

50.900.376

45.670.547

Feriepengeforpligtelse - Indefrysning
Skyldige omkostninger
Udviklings - og akutpulje

8

Passiver
Eventualforpligtigelser og andre økonomiske forpligtelser

Penneo dokumentnøgle: XFUWY-S1725-5PP2L-4SD6X-OEOCK-88NFC

PASSIVER

9

12
REGNSKAB 2020

HK STAT KONGRES 2021  

71

Noter
Note
(i Kr.)

2020

2019

Kr.

Kr.

596.053

730.691

1. Andre indtægter
Lønforsikring
Bod
Tværgående landsforeninger
TR - Fond

9.000

-

440.000

440.000

3.056.812

-

4.101.865

1.170.691

18.133.799

15.371.705

2.351.258

2.126.896

Ansatte
Valgte
Andre personale udgifter
Refusion, honorarer

102.531

336.830

-438.095

-345.200

20.149.493

17.490.231

59.227

45.087

Gennensnitligt antal beskæftigede medarbejdere er 21
3. Administrationsomkostninger
Fotokopiering og kontorartikler
Porto

4.406

8.289

Telefon

33.495

59.985

Forsikringer

38.995

28.355

Intern revision

12.175

5.897

227.596

75.631

Abonnementer og faglitteratur

81.774

71.310

Repræsentation

32.094

23.979

Diverse udgifter

304.982

153.543

794.744

472.076

Inventar

4. Overenskomstfornyelse
Overenskomstfornyelse

47.473

161.167

47.473

161.167

5. Kommunikation
Honorarer

94.945

123.319

Foto og tegninger

134.109

207.482

Trykning og montage

439.412

633.354

Porto

419.495

592.812

54.946

38.213

Udvikling af bladet
Webudvikling
Diverse

Annonceindtægter
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2.250

175.133

158.340

1.318.040

1.755.770

-60.603

-114.835

1.257.437

1.640.935
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2. Personaleomkostninger

Noter
Note
(i Kr.)

2020

2019

Kr.

Kr.

6. Kontingenter, foreninger
OAO

2.906.207

2.924.232

OAO, Forsvaret

51.935

55.930

EPSU

69.333

68.046

ISKA

153.625

152.572

11.468

11.865

3.192.568

3.212.645

NOFS

7. Hensættelse til kongres
Saldo primo

Forbrug

Hensat

Saldo ultimo

Hensættelse til kongres

-1.677.500

-

722.500

-2.400.000

Hensatte forpligtelser

-1.677.500

-

722.500

-2.400.000

354.290

354.290
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Hensættelse til kongres

8. Udviklings- og Akutpulje
Udviklings - og akutpulje
Forbrug i året

-

-

354.290

354.290

9. Eventualforpligtelser - og andre økonomiske forpligtelser
Fratrædelsesforpligtelse
HK Stats medarbejdere er omfattet af fratrædelsesordninger for ansatte i HK Forbundet. HK Stat afholder den
løbende omkostning i forbindelse med medarbejdernes fratrædelse. Den samlede forpligtelse til at udrede
fratrædelsesgodtgørelse indregnes i regnskabet for HK Danmark.
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Serienummer: PID:9208-2002-2-321883031058
IP: 217.16.xxx.xxx
2021-04-12 13:12:13Z

Jonna Vestergaard

Annette Godsvig Laursen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-335624961484
IP: 217.16.xxx.xxx
2021-04-12 17:19:50Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-663282522244
IP: 217.16.xxx.xxx
2021-04-13 05:15:50Z

Leila Damkjær Pedersen

Kate Kengen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-145840793868
IP: 81.27.xxx.xxx
2021-04-13 06:02:41Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-540816649902
IP: 5.179.xxx.xxx
2021-04-13 06:14:27Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
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Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: XFUWY-S1725-5PP2L-4SD6X-OEOCK-88NFC

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Pernille Lange Dickow

Nanna Sahl

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-666859411358
IP: 185.153.xxx.xxx
2021-04-13 07:24:42Z

Serienummer: PID:9208-2002-2-617670703113
IP: 5.179.xxx.xxx
2021-04-13 13:17:38Z

Dorte Bonde

Rita Bundgaard

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-273487575294
IP: 176.23.xxx.xxx
2021-04-14 06:45:05Z

Forbundssektorformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-436773940306
IP: 217.16.xxx.xxx
2021-04-14 07:31:44Z

Charlotte Levin Pedersen

Hans Christian Fløe

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-845611730737
IP: 93.163.xxx.xxx
2021-04-14 09:08:29Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-648842850580
IP: 217.16.xxx.xxx
2021-04-14 09:14:22Z

Tina Pihl Tingberg

Heidi Hensgen Kjær

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-331794217227
IP: 87.54.xxx.xxx
2021-04-14 10:24:31Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-833879292776
IP: 87.56.xxx.xxx
2021-04-14 10:28:35Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
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Ulrik Peter Raben

Ulla Helen Weibel Fabricius

Forbundssektornæstformand

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-756657981586
IP: 217.16.xxx.xxx
2021-04-14 10:42:45Z

Serienummer: PID:9208-2002-2-299676224445
IP: 185.151.xxx.xxx
2021-04-14 11:13:27Z

Heidi Juhl Pedersen

Brita Lumbye Verner Andersen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-220282387568
IP: 80.208.xxx.xxx
2021-04-14 18:36:38Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-651244078024
IP: 217.16.xxx.xxx
2021-04-15 07:23:37Z

Jette Ilkjær

Marianne Klemmensen Petersen

Kritisk revisor
Serienummer: PID:9208-2002-2-739249061702
IP: 130.225.xxx.xxx
2021-04-15 12:26:46Z

Kritisk revisor
Serienummer: PID:9208-2002-2-629962885392
IP: 176.20.xxx.xxx
2021-04-19 15:23:05Z

Martin Pedersen
Statsautoriseret revisor
Serienummer: CVR:53371914-RID:59371030
IP: 78.143.xxx.xxx
2021-04-20 06:37:17Z
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dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
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