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Tett på i 120 år
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2012 - 2016

 Stønadskassefondet 2008-2011

Forsikringsordninger





Kollektiv forsilu·ingsordning for NJFs medlemmer 

En arbeidsgmppe nedsatt av forbundsstyret som har bestått av Tor Pålemd, Ove Hansen, 
Torfi1m Håverstad, Lars Oliversen, Ame Meådal, Inger Tveit Hansen, Ove Lund, Trond 
Andreassen og Lars Fritzø har gjennomgått forsikringsordningen!stønadskassen, og vurde1i 
om dagens ordning skal videreføres slik den er, eller om det skal foretas endringer. Herunder 
har gruppen vurde1i om Stønadskassen (ytelser hvor medlemmer er 75 år eller eldre) skal 
avvikles, og om ordningen skal utvides med ytelser ved uførhet (uførekapital). 

Utfordring ved dagens forsikringsordning- altemativ løsning 
I forsikringsordningen betales premien ved trekk i lønn eller ved giro. De som ikke har 
lønnstrekk kan unnlate å betale giroen og derved faktisk «melde seg ut av» ordningen. Denne 
forskjellen mellom medlemmene er uheldig, og det er en utfordring i fht myndighetenes krav 
om at kollektive ordninger skal omfatte alle medlemmer i ordningen. 

Et alternativ kan være at premien for alle medlemmer trekkes gjeru1ommedlemskontingenten 
til forbundet. Ordningen blir dermed obligatorisk for alle, administrasjonskostnadene 
reduseres og premien blir lavere. 

Uførekapital 
Dette er en ordning som gir ytelse ved varighet uførhet, og de1med gir et verdifullt økonomisk 
tilskudd når det virkelig trenges. Forsikringsordningen omfattet uførekapital fra etableringen i 
1989, men ble tatt ut i 1993 pga utilfredsstillende økonomi i ordningen. 

Stønadskassen 
Stønadskassen dekker ytelser til medlemmet/ektefellen når medlemmet er 75 år eller eldre. 

Ytelsene er beskjedne, og må i dagens situasjon sies å ha vesentlig mindre betydning som 
økonomisk støtte enn ved ordningens etablering. 

Ved å avvikle stønadskassen vil midlene i stønadskassefondet (pr. 30.9.2012 ca. 41,6 mill. 
kroner) kunne benyttes til å utvide forsikringsordningen med uførekapital. 
Ved med bmk av gevinstavtalen kan premien i tilfelle bli 125- 140 kroner pr. medlem 

En avvikling av stønadskassen kan skje på to måter: 

l. De som er medlemmer ved avviklingen opprettholder medlemskapet, men nye tas ikke 
ilUl. Medlemsantallet vil nedtrappes gradvis over mange år. Det er beregnet at denne 
måten å gjøre det på vil ha en «avviklingskostnad» på ca. 20 mill. kroner. 

2. Stønadskassen avvikles for alle, og medlemmene får tilbakebetalt premien de har 
betalt i ordningen, med en rentekompensasjon. Dette er beregnet å koste betydelig 
mindre eim alternativ l. 



Arbeidsgruppens innstilling 
l. Premien for den kollektive forsikringsordningen trekkes gjennom 

medlemskontingenten. 

2. Dagens forsikringsordning opprettholdes inntil videre med nåværende premie og 
ytelser. 

3. Ny forsikringsordning opprettes, som inkluderer ytelser ved uførhet (uførekapital). 
4. Stønadskassen avvikles, etter alternativ l eller 2. 

Landsmøtet gir forbundsstyre fullmakt til å utarbeide en ny forsikringsordning hmen 
1.1.2014. 

Forbundsstyret innstiller: Arbeidsgmppens innstilling tiltres. 



Norsk Jernbaneforbunds Stønadsliassefond 
u 

Arsberetning 
NJF Siønadsknssefond har ingen nnsnlle. Pondel adminislreres nv Jernbanepersonalel Forsikring Gjensidig 
(Oslo). Vh'ksomhelen forurenser ikke del ylre miljø. 

Fondsslyret har i 2008 hall4 møler. Siyrel beslnr kun nv menn. 

Fra l. juli 200 l er kontingenlen li! slønadskassen for medlemmer som er 65 irr og yngre fjerne l (lidligere kr 8 
pr medlem pr måned), mens det er innført en nrskonlingent på kr 300 for medlemmer som er 65 nr og eldre. 
Kontingenlen betales livsvndg, og beregnes årlig. Konlingenlen er frivillig, og yle iser fra slønadsknssen 
opphører !or de som ikke beialer. Beregnet premie for gruppelivsylelser i nldersgruppen 66-75 år belasles fra 
l. juli 200 l slønaclsknssefondet. For 2008 er denne koslnaden kr 646.198. 

Avlnlen mellom NJF og JFO om resulinlnvregning mellom forsikringsordningen (kollektiv ulykkesforsikring og 
gruppe liv) og NJF Stønadsknssefond gn for forsikringsåret 1.7.2007- 30.6.2008 for gruppe liv en overføring fra 
stønndsknssefondet til JFO på kr. 1.527.223. For kollekliv ulykke tor forsikdngsnret 1.7.2004- 30.6.2005 (nvregnet 
ved ul lØpet nv 2008) ga nvtalen en overføring fra JFO til slønadsknssefondel påkr. 2.914.752, slik ut del i 2008 ble 
en nello overføring l il slønadsknssefondel på kr. 1.387 .529. 

Regnsknpet viser el underskudd på kr. 4.186.728, mol et underskudd på kr. 1.196.639 i 2007. Resullntet nv gevinst
nvlalen er kr. 1.772.144 høyere enn åre l før, mens netto finansinnlekler er kr. 2.990.089 lavere. På innteklssiden for 
øvrig er premie fm medlemmene kr. 45.600 lavere enn i fjor. På koslnndssiden er premieutligning b·. 23.845 lnvere, 
bidrng til medlemmer kr. 275.000 høyere, og ndm. koslnnder kr. 289 høyere enn i fjor. 

Årsregnskapet er nvlagt under forutselning om forlsatl drift, og det bekreftes nt forulsetningen tar forlsntt 
er tilslede. 

Oslo, 31. desember 2008 
27. februar 2009 

ltrJctt /#& 13MA'VJ, ~"'-<-Q ~~~oit\n ~~~~1ir~Qe1 
Kjell Atle Brunborg Tor Egil Pålerud Ole1~tdur !~~~ingen J 
Leder 



Resultatregnskap 
(beløp i kroner) 

Note 2008 2007 
Dl'iftslnntektel' 
Medlemstilskudd l 224 750 l 270 350 
Oevinstnvtnle JFO l NJF 2914752 l 021 601 
Sum driftsinntekter 4 139 502 2291951 

Drlftskostnade1' 
Bidrag til medlemmer 3 045 000 2 770000 
Premieutligning medlemmer 646 198 670 043 
Oevinstavtale JFO l NJF • l 527 223 l 406 216 
Administrasjonskostnader >lO 308 223 307 934 

Sum driftskostnader 5 526 644 5 154 193 

Dl'lftsl'csultnt -l 387 142 -2 862 242 

Finnnslnnteldcr 
Renter av bankinnskudd 495 505 459 064 
Renter av utlån 3 482 3 772 
Andre finansinntekter 33 107 55 331 
Avkastning pengemarksfond 340 828 178 307 
A vknstning obligasjonsfond 225 681 581 115 
Realisert gevinst aksjefond o 548 343 

Sum finansinntekter l 098 603 l 825 932 

Flnanslmslnader 
Andre finanskostnader 4082 4 790 
Realisert tap pengemarkedsfond 52 164 o 
Realisert tap obligasjonsfond 198 489 o 
Realisert tap aksjefond o 70 128 

Urealisert tnp på verdipapirer 3 643 454 85 411 

Sum finanskostnader 3 898 189 160 329 

Netto llnansposlel' -2 799 586 l 665 603 
-~----~~-

Årsresnltal -4 186 728 -l 196 639 

Overføring••· og disponel'inger 
Overført til egenkapital J -4 186 728 -1196639 

Sum ovmførlnger og disponeringer ·4 186728 -1196639 



Balanse 
(beløp l kroner) 

Eiendeler 

Anleggsmidler 
LUn mot pantesikkerhet 
Tilgode JFO (Sikkerhetsfond) 
Sum anleggsmidler 

OmløpsmldiCI' 
Andre fordringer 
Aksjefonds- og oblignsjonsfondsandcler 
Sum omlØpsmidler 

Dnnldnnslmdd og l<ontanter· 

Sum eiendeler 

Egenl<apltnl og gield 

Knpitnlkonto 
Egenknpitnl 01.01 
Arsresullnt 
Egenkapital 31.12 

Kortslldlg gjeld 

Sum egenkapitnl og gjeld 

Note 31.12.2008 

135 240 
4 400 000 
4 535 240 

' l 724 031 
J 25 443 069 

27 167 100 

3387165 

35 089 505 

38 005 283 
-4186728 
33 818 555 

l 270 950 

35 089 505 

Oslo, 31. desember 2008 
27. februar 2009 

~ (G;,A~ •. ~~ ,.,~".,:fl ~j(~~j~~~~ 

31.12.2007 

147 000 
4 400 000 
4 547 000 

333 969 
28 770 667 
29 104 636 

6 029 062 

39680 698 

39 201 922 
-l 196 639 

.38 005 283 

l 675 415 

39 680 698 

f!Wt~Jt~~ 
'øivind Gnnrder 



[JRJcEWA1i;RHOUsE(ooPERS l 

Til forbundsstyret l Norsk Jernbaneforbunds Stønadskassefond 

Revisjonsberetning for 2008 

PrlcowaterhouseGoopets AS 
Postboks 748 
N0-0106 Oslo 
Telefon 02316 
Telefaks 231610 00 

Vi har revidert årsregnskapet for stiftelsen Norsk Jernbaneforbunds Stønadskassefond for 
regnskapsåret 2008, som viser et underskudd på kr 4 186 728. Vi har også revidert opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av 
overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, og noteopplysninger. 
Regnskapslovens regler og god regnskapsklkk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. 
Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale 
oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens og stiftelseslovens l<rav. 

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift, god revisjonsskikk l Norge, herunder 
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi 
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sll<l<erhet for at årsregnskapet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som 
underbygger Informasjonen l årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og 
vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av Innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. l 
den grad det følger av god revlsjonssklkk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av stiftelsens 
formuesforvaltning og regnskaps- og Internkontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig 
grunnlag for vår uttalelse. 

Vi mener at 
o årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av stiftelsens 

økonomiske stilling 31. desember 2008 og av resultatet i regnsl<apsåret i overensstemmelse med 
god regnskapsklkl< l Norge 

o ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dol<umentasjon 
av regnskapsopplysninger l samsvar med lov og god bokføringsskikk l Norge 

o opplysningene l årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til 
anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er l samsvar med lov og 
forskrifter. 

Vi har ikke fått kjennskap til noe forhold som tilsier at stiftelsens forvaltning og utdelinger ikke er 
foretatt l samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. 

Oslo, 27. februar 2009 

P;ll,waterho,us0coopers AS 

l, wl)ljl.r{_ 'Je..-
Magnefsem 
Statsautorisert revisor 

Kon!ow: Arendal EWrgen DJ'ammen Fredrih!ad Ferde Uam.Jr Kristiansand Mo l RM<il Mo!d<t MM øy Narvik Oslo Slavanger Stryrt Troms o Trondheim Tonsberg 

Are sund 
Pri~ewaterhouseCoopers oaYTlel refererer ~llndMduelle medlemsflrmaer till<n~Hel den verdensomspennende Pficewa!erhouseCoopers~Xganisasjorten 

Medlemmer av O en Mr ska Re!JsorfOfenlng 1 Foretallsre-glsleret: NO 967 009 713 



Norsk Jernbaneforbunds Stønadskassefond 
o 

Arsberetning 

NJF Stønadskassefond har ingen ansatte. Fondet ndministreres nv Jernbnnepersonalet Forsikring Gjensidig 
(Oslo). Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. 

Fondsstyret har i 2009 hatt4 møte l'. Styret best~r kun av menn. 

Fra l. juli 200 l er kontingenten til stønadskassen for medlemmer som er 65 år og yngre fjernet (tidligere kr 8 
pr medlem pr måned), mens det er innført en årskontingent for medlemmer som er 65 år og eldre. Kontingenten, 
kr. 400 fra l. juli 2009, betales livsvarig, og beregnes årlig. Kontingenten er frivillig, og ytelser fra stønadsknssen 
opphører torde som ikke betaler. Beregnet premie for gruppelivsytelser i aldersgruppen 66-75 år belastes fra 
l. juli 200 l stønadskassefondet. For 2009 er denne kostnaden kr 652.509. 

Avtalen mellom NJF og JFG om resullntavregning mellom forsikringsordningen (kollektiv ulykkesforsikring og 
gruppe liv) og NJF Stønadskassefond ga for forsikringsåret l .7.2008- 30.6.2009 for gruppeliv en overføring fra 
JFG til stønadsknssefondet på kr. 70 l .311. For kollektiv ulykke for forsikringsåret 1.7.2005 - 30.6.2006 (avregnet 
ved utløpet av 2009) ga avtalen en overføring fra JFG til stønadsknssefondet på kr. 2.477.780, slik at det i 2009 ble 
en netto overføring til stønadskassefondet på kl'. 3.179.091. 

Regnskapet viser et overskudd på kr. 5.494. 163, mot et underskudd på kr. 4.186.728 i 2008. Resultatet av gevinst
avtalen er kr. l .791 .562 høyere enn året før, mens netto finansinntekter er kr. 7.366.844 høyere. På inntektssiden for 
øvrig er premie fra medlemmene kr. 130.500 høyere enn i fjor. På kostnadssiden er premieutligning kr. 6.311 høyere, 
bidrag til medlemmer kr. 314.000 lavere, og adm. kostnader kr. 84.2961avere enn i fjor. 

Årsregnskapet er avlagt under forutsclning om fortsatt drift, og det bekreftes at forutsetningen for fortsatt 
er tilstede. 

/(JC/A .#h. /JMI/Jz ~Q 
Kjell Atle Brunborg Tor Egil Pålerud 
Leder 

Oslo, 31. desember 2009 
17. februar 2010 

[) ; It 4t~ 
!J/AJ1/U TJar/ 
t Øivind Gaarder 



Resultatregnskap 
(beløp i kroner) 

Driflslnntektet· 
Medlems tilskudd 
Gevinstavtale JFG l NJF 
Sum driftsinntekter 

Driftskostnader 
Bidrag til medlemmer 
Premieutligning medlemmer 
Gevinstavtale JFG l NJF 
Administrasjonskostnader 
Sum dritiskostnader 

Drlftsresultnt 

Finansinntekter 
Renter av bankinnskudd 
Renter av utlån 
Andre finansinntekter 
Avkastning pengcmarksfond 
Avknstning oblignsjonsfond 
Realisert gevinst aksjefond 
Urealisert gevinst på verdipapirer 
Sum finansinntekter 

Finanskostnader 
Andre finanskostnader 
Realisert tap pengemarkedsfond 
Realisert tap obligasjonsfond 
Urealisert tap på verdipapirer 
Sum finnnskostnader 

Netto finansposter 

Årsresultat 

Note 

"' 

2009 

l 355 250 
3 179 091 
4534341 

2731000 
652 509 

o 
223 927 

3 607 436 

926905 

254 855 
3 179 

48 508 
151 766 
830 396 
336 205 

2 946 454 
4571 363 

4 105 
o 
o 
o 

4 105 

4 567 258 

5494163 

2008 

l 224 750 
2914752 
4 139 502 

3 045 000 
646 198 

l 527 223 
308 223 

5 526 644 

-l 387 142 

495 505 
3 482 

33 107 
340 828 
225 681 

o 
o 

l 098 603 

4082 
52 164 

198 489 
3 643 454 
3 898 189 

-2 799 586 

·4 186 728 



Balanse 
(beløp i kroner) 

Eiendeler 

Anleggsmidler 
Un mot pantesikkerhet 
Tilgode JFG (Sikkerhetsfond) 
Sum anleggsmidler 

Omløpsmidler 
Andre fordringer 
Aksjefonds- og obligasjoosfondsandeler 
Sum omløpsmidler 

Banldnnslmdd og kontanter 

Sum eiendeler 

Egenknpltul og gield 

Knpltalkonto 
Egenkapital 01.01 
Årsresultat 
Egenkapital 31.12 

Kortsiktig gjeld 

Sum egenkapital og gjeld 

Note 31.12.2009 

123 480 
4 400 000 
4 523 480 

• 3 520 791 
29 707 889 
33 228 680 

2 865 858 

40 618 018 

33 818 555 
5494163 

J 39312718 

l 305 300 
-------

40618018 

Oslo, 31. desember 2009 
17. februar 2010 

(~'-tet /)1t_ IJA4h._ 
Kjell Atle Brunborg 
Leder 

~;9. ~~~:Ki~~~~&;n 

31.12.2008 

135 240 
4 400000 
4 535 240 

1724031 
25 443 069 
27 167 IDO 

3 387 165 

35 089 505 

38 005 283 
-4186728 

·~-~----~-------

33 818 555 

l 270 950 ------

35 089 505 
~-----·--

e 
M~~ll l 

V} ;) t z ØJ l}jjjv} 
' Øivind Gnnrder 



f>RJCEW;fli:RHOUsE(aJPERS ri 

Til styret i stiftelsen Norsk Jernbaneforbunds Stødnadskassefond 

Revisjonsberetning for 2009 

PrlcewaterhouseCoopers AS 
Postboks 748 Sentrum 
N0-0106 Oslo 
Telefon 02316 
Telefaks 

Vi har revidert årsregnskapet for stiftelsen Norsk Jernbaneforbunds Stødnadskassefond for 
regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr 5 494 i 63. Vi har også revidert opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av 
overskuddet. Arsregnsl<apet består av resultatregnsl<ap, balanseog noteopplysninger. 
Regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. 
Arsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale 
oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens og stiftelseslovens l<rav. 

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forsl<rift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi 
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikl<erhet for at årsregnskapet ild<e 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som 
underbygger Informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og 
vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. l 
den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av stiftelsens 
formuesforvaltning og regnskaps- og internkontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig 
grunnlag for vår uttalelse. 

Vi mener at 

• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av stiftelsens 
økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i 
overensstemmelse med god regnskapskil<k i Norge 

• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon 
av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge 

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til 
anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter 

• stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene 
for øvrig. 

Oslo, i 8. mai 20i O 

~
cewategh useCoopers AS 

1iti': 
agrw 'U L--

Statsautorisert revisor 

A' ta Arendal Bergen Bildt! Drammen Egersund Hor o Fredflksted Forde GarderrMCil Gol Hamar HErdanger Harstad Haugesund Kongsberg Kongs·..inger Kristiansand 



Norsk Jernbaneforbunds Stønadskassefond 
o 

Arsberetning 

NJF Stonudskassefond hur ingen <msaue. Fondet administreres av Jernbanepersonnlet Forsikring Gjensidig 
(Oslo l. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljtl. 

Fondsstyret har i 2010 hatt J nH1ter. Styret best<ir kun av menn. 

Fm l. juli 200 l er kontingenten til stonadskas.sen for medlemmer som er 65 år og yngre tJernet (tidligere kr 8 
pr medlem pr m:,ned). mens det er inn fort en ;.\rskontingelll for medlemmer som er 65 år og eldre. Kontingenten. 
kr. ..JOO. bewles livsvarig og beregnes tlrlig.. Kontingenten er li·ivillig, og ytelser fra stønadskassen 
opphmer for de som ikke betaler. Beregnet premie for gruppelivsytelser i aldersgruppen 66-75 tir belastes fm 
l. juli 200 l stonadskasset(>ndct. For 20 l O er denne kostnaden kr 596 224 . 

. -\vtalen mellom NJF og JFG om resultntavregning mellom forsikringsordningen (kollektiv ulykkesforsikring og 
gruppelivl og NJF Swnadskussetimd gn li>r limikringsurct 1.7.2009- 30.6.2010 for gruppeliv en overføring fm 
sronndskassetbndcttil JFG på kr. 369 350. For kollektiv ulykke t(>r forsikrings~ret l. 7.2006 · 30.6.2007 (avregnet 
ved wlopet av 2010) gn avtalen en overt<>ring Iht JFG til sttlnadskassefondct p:i kr. 3 720452. slik at det i 2010 ble 
en netto overf~lring til stønadsknssefondct p;i kr. 3 351 l 02. 

Regnskapet viser et overskudd på kr. J 833 587, mot et overskudd på kr. 5 494 l 63 i 2009. Resultatet uv gevinst
avtalen er kr. 172 Oil h~lyere enn •'ret H1r. mens netto finansinntekter er kr. l 595 648 lavere. P;\ inntektssiden for 
øvrig er premie fm medlemmene kr. 122 350 høyere enn i tjor. Pt1 kostnadssiden er prcmieutligning kr. 56 285 lavere. 
bidrng til medlemmer kr. 354 000 hoycre. og adm. kostnader kr. 61 574 hoyere enn i ljor. 

Arsregnskupet er avlngt under forutsetning om thrtsatt drift. og det bekreftes at forutsetningen for fortsatt 
er tilstede. 

\-) 
~~et/ ,j-u. ~ttf._. GJL(."_:dl 
Kjell Atk Brunbnrg Tor Egil Pllierud 
Leder 

Os In. 31. desember 2010 
15. mars 2011 



Resultatregnskap 
Cbelup i kronen 

Driftsinntektet· 
Mcdlemstilskudd 
Gcvinstovtnle JFG l NJF 
Sum driftsinmekter 

Drlftskostnadet' 
Bidmg til medlemmer 
Premieutligning medlemmer 
Gevinstnvtale JFG l NJI' 
Administrasjonskostnader 
Sum driftskostnader 

Driftsrcsultnt 

Flnnnslnntektct' 
Renter av bankinnskudd 
Renter nv utlån 
Andre finansinntekter 
Avkastning pengcmurksfond 
Avkustning obligasjonsfond 
Reuliscrt gevinst pengemarkedsfond 
R!!lnisert gevinst obligasjonsfond 
Realisert gevinslnksjelbnd 
Urealisert gevinst pt\ verdipapirer 
Sum tinansinntekter 

Finnnskostnadc1· 
Andre finanskostnader 
Sum finanskostnader 

Nello 11nnnspostct' 

Arsrcs11ltnt 

Note 

l//) 

2010 

l 477 600 
3 720 452 
--------------

5198052 
-----------

3 085 000 
596 224 
369 350 
235 501 

4 336 075 

861 977 

235 388 
2 890 
60~07 

183 593 
386 321 

16 820 
15 878 

602 JO() 
l 476 001 
2 979 399 

7789 - ~----- -------
7789 ------- ---

2971610 

3 833 587 -- . ··- ·-----

2009 

l 355 250 
3179091 
. -------

·1534 341 

2731000 
652 509 

o 
123 927 

-----~ 

3 607 436 

926 905 

254 855 
3 179 

48 508 
151 766 
830 396 

o 
o 

336 205 
2 9·16 454 
---~--

·1571 363 

4 105 
4 105 

4 567 258 
·------ --

5 ~19~1 163 



Balanse 
(ht:lllp i kronen 

Note 31.12.2010 31.12.2009 
Eiendeler 

Anleggsmidler 
Li\n mot pantesikkerhet Ill 720 123 480 
Tilgode JFG rSikkerhetstimd) 4 400 000 4 400 ()()() 
Sum nnl~ggsmidler 4 511 720 4 523 480 

~-----

Omløpsmidler 
Amlre fordringer 3 638 581 3 520 791 
Aksjefonds- og oblignsjtlllSfi)Jldsandeler 32486914 29 707 889 -------------- ---~---

Sum mnh1psmidlcr 36 125 495 33 218 680 
-----------. - -- -------------

Bnnldnnslmdd og lwnlnnter 3 972 fl.) 2 865 858 - -----·--- ·--- ··--------

Sum eiendeler 44 609 330 40618018 
---- --- ------- ------

Egenl<npitnl ~ 

Knpitallwnto 
Egenkapiltll 01.01 39 312 718 33818 555 
Arsrcsultnt 3 833 587 5 494 163 
Egenkapital 31. 12 J . ---··-----~ 39-:lTTm 43 146 305 

. ·--------- -------------

Kortsiktig gjeld l 463 015 l 305 300 
--- -·------

Sum egeulmpitni og gjeld 44 609 330 40 618 018 

Oslo, 31. desember 201 O 
15. mars 2011 

.. r(--) 
~'(/vvt ~ ~4--Jl 

Kjell Atle Bnmborg Tor Egil P;\lerud 
Leder 
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Til generalforsamlingen l Norsk Jernbaneforbunds Stønadkassefond 

Revisors beretning 

Uttalelse om årsregnskapet 

PJ.'lccwntcrhouseCoopera AS 
Postboks 748 Sentrum 
N0·0106 Oslo 
Telefon 02316 

VI har revidert årsregnskapet for Norsk Jernbaneforbunds Stønadkassefond, som består av balanse 
per 31. desember 2010, aktlvltetsregnskap som viser et poslllvl aktivltetsresultat på kr 3 833 587 for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte 
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Styrets ansvar for <lrsregnslrapet 

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvlsende bilde l samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk l Norge, og for slik Intern kontroll som styret finner 
nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som lkl<e Inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller fell. 

Revisors oppgaver og p/Ikler 

Vår oppgave er å gl uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. VI har 
gjennomført revisjonen l samsvar med lov, forskrift og god revlsjonssklkk l Norge, herunder 
International Standards on Audlting. Revisjonsstandardene !<rever at vi etterlever etiske krav og 
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet Ikke 
Inneholder vesentlig feilinformasjon. 

En revisjon Innebærer utførelse av handlinger for å Innhente revisjonsbevis for beløpene og 
opplysningene l årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder 
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet Inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes 
misligheter eller fell. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den Interne !<Ontrollen som er 
relevant for organisasjonens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvlsende blide. Formålet er å 
utforme revlsjonshandllnger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men Ikke for å gl uttrykk 
for en mening om effektiviteten av organisasjonens Interne kontroll. En revisjon omfatter også en 
vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av 
årsregnskapet. 

Etter vår oppfatning er Innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. 

Konklusjon 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt l samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvlsende bilde av 
den finansielle stillingen til Norsk Jernbaneforbunds Slønadkassefond per 31. desember 201 O, og av 
resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk l Norge. 

Alta Arendal Bergen Bod o Dnmmen Egmund Florø Fredrik1tad Førde Gardermoen Gol HamarHardanget Hus lad Haug~.iund Xong~bugKQngMnter Kristiansand 
Krhtbnsund Letvik L)11g~~del Man dat Mo i RMia Molde Moajom biA Jo y Nam!os OJ!o Sandefjord SO&JJdal Stannger Stryn Tromsø Trondbel m Tensbecg Uhteln\'lk Aluund 
PrlcewaterhouseC;u;pm navn« rdererer tilindhiduelle medlemdirmaer tilknyttet den wrdensonupennende Prkwlllerhousr:O.:lo~u orgllnlnsjon~n 
MedlemrutravD~nnoNkeRevhorfounlng • Foteliktregleleret:N098?0097l3 • www.pw('.no 



p wc 

Uttalelse om øvrige forhold 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnsl<apet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene l 
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet 
og er l samsvar med lov og forskr[ter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og konlrollhandllnger vi har funnet 
nødvendig l henhold til Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 
'Attestasjonsoppdrag som Ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell Informasjon', 
mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger l samsvar med lov og god bokførlngssklkk 
l Norge. 

Oslo, 26. april 2011 
PrlcewaterhouseCoopers AS 

0~~0,_. 
Stalsautorisert revisor 

(2) 



Norsk Jernbaneforbunds Stønadskassefond 
o 

Arsberetning 

NJF Stønadskassefond har ingen ansatte. Fondet administreres av Jernbanepersonalet Forsikring Gjensidig 
(Oslo). Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. 

Fondsstyret har i 2011 hatt4 møter. Styret består kun av menn. 

Medlemmer som er 65 år og eldre betaler en årskontingent. Kontingenten betales livsvarig, og er for tiden kr, 400. 
Kontingenten er frivillig, og ytelser fra stønadskassen opphører for de som ikke betaler. Beregnet premie for 
gruppelivsytelser i aldersgruppen 66-75 fir belastes stønadskassefondet. For 2011 er denne kostnaden kr. 540 988. 

Avtalen mellom NJF og JFO om resultatavregning mellom forsikringsordningen (kollektiv ulykkesforsikring og 
gruppeliv) og NJF Stønadskassefond ga for forsikringsåret 1.7.2010-30.6.2011 for gruppeliv en overføring fra 
JFG til stønadskassefondet på kr. 569 428. For kollektiv ulykke for forsikringsåretl.7.2007- 30.6.2008 (avregnet 
ved utløpet av 2011) ga avtalen en overføring fra stønadskassefondet til JFO på kr. 859 964, slik at det i 2011 ble 
en netto overføring til JFO på kr. 290 536. 

Regnskapet viser et underskudd på kr. 2 959 619, mot et overskudd på kr. 3 853 587 i 2010. Resnltatet av gevinst
avtalen er kr. 3 641 638 lavere enn året før, mens netto finansinntekter er kr. 3 579 885 lavere. På inntektssiden for 
øvrig er premie fra medlemmene kr. 27 400 lavere enn i fjor. På kostnadssiden er premieutligning kr. 55 237laverc, 
bidrag til medlemmer kl'. 292 000 lavere, og adm. kostnader kr. 108 480 lavere enn l fjor. 

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og det bekreftes at fomtsetningen for fortsatt 
er tilstede. 

Oslo, 31. desember 2011 
6. mars 2012 -----) 

'F // 

~~J./J:t rlr~~Fntzø / 

/(Jc(l 1}/!i /))j<7- ~"'?__.__ ~ 
Kjell Atle Brunborg Tor Egil Pålerud . 
Leder 

Jav5 

c ! (l 
al;:r1rd o/JJ11111 
Øivind Gaarder 



Resultatregnskap 
(beløp i kroner) 

Note 2011 2010 
Driftslnnteltter 
Medlemstilskudd l 450 200 l 477 600 
Gevinstavtale JFG l NJF 4 569 428 3 720452 
Sum driftsinntekter 2 019 628 5 198 052 

Driftskostnader 
Bidrag til medlemmer 2 793 000 3 085 000 
Premieutlignlng medlemmer 540988 596224 
Gevinstavtale JFG l NJF 4 859 964 369 350 
Administrasjonskostnader '" 177 021 285 501 
Sum driftskostnader 4 370973 4 336 075 

Drirtsresultat -2 351 345 861 977 

Finanslnntel<te•· 
Renter av bankinnskudd 323 976 235 388 
Renter av utlån 2596 2 890 
Andre finansinntekter 29890 60407 
Avkastning pengemnrksfond 71077 183 593 
Avkastning obligasjonsfond 171 763 386 321 
Realisert gevinst pengemarkedsfond 81839 16 821 
Relaiserl gevinst obligasjonsfond o 15 878 
Realisert gevinst aksjefond 2 685 253 602 100 
Urealisert gevinst på verdipapirer o l 476 001 
Sum finansinntekter 3 366 394 2 979 399 

FJnnnslmstnadcr 
Andre finanskostnader 5 874 7789 
Realisert tatJ obligasjonsfond 34 343 o 
Urealisert tap på verdipapirer 3 934 451 o 
Sum finanskostnader 3 974 668 7789 

Netto finans poster 7 -608 274 2 971 610 

Årsresultat -2 959 619 3 833 587 

2o.v 5 



Balanse 
(beløp l kroner) 

Note 31.12.2011 
Eiendeler 

Anleggsmidler 
Lån mot pantesikkerhet 99 960 
Tilgode JFG (Sikkerhelsfond) ' 4400000 
Sum anleggsntidler 4499960 

Omløpsmidler 
Andre fordringer 277 328 
Aksjefonds- og obligasjonsfondsandeler 31 514 317 
Sum omløpsmidlCI' 31 791 645 

Bnnl<innskudd og lwntantcr 5 626 413 

Sum eiendeler 41 918 018 

Egcnlmpital og gleld 

Knpitnlkonto 
Egcnkapilal 01.01 43 146 305 
Årsresultat -2 959 619 
Egenkapital31.12 J 40 186 686 

Kortsil<tig gjeld 4 l 731 332 

Sum egenkapital og gjeld 41 918 018 

Oslo, 31. desember20ll 

Kjell Atle Brun borg 
Leder 

cs=:-:2 6. mars 2~~/·;:··· -: 

&,:,"'') . _Q ,;(a1;}F'jø 
Tor Egi'rP!irerud Lars Fritz 

3av5 

31.12.2010 

111 720 
4400000 
4 511 720 

3 638 581 
32 486 914 
36 125 495 

3 972 115 

44609330 

39312718 
3 833 587 

43 146 305 

1463 025 

44 609 330 
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Til styret l Norsk Jembaneforbunds Stønadskassefond 

Revisors beretning 

Uttalelse om ilt•st•egnskapet 

VI har revide1t llrsrcgnskapet for NorskJembaneforbunds Stønadskassefond, som viser et underskudd 
pA kr 2 959 619. Årsregnskapet best§r av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte 
regnskapsprhtslpper og andre noteopplysninger. 

Styrets ansvar for lJ•·sregnskapet 

Styret er ansvarllg for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 1·ettvisende bilde l samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk l Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig 
leder finner nødvendig for il muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feiliuforma~on, verken som følge av misligheter eller fell. 

Reviso•·s oppgave~• og plikter 

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonssklkk i Norge, henmder 
Intemational standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og 
plaulegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet Ikke 
illlleholdervesentlig feilinformasjon. 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for~ innhente revisjonsbevis for belø)lene og 
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors slgønn, he~under 
vurderingen av risikoene fo1· at firsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skYldes 
misligheter eller fell. Ved en slUe risikovurdering tar revisor hensyn til den Interne kontrollen som er 
relevant fo1' selskapets utarbeidelse av et §rsregnskap som gir et rettvisende bilde, Formillet er å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttcykk 
for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering 
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet 
av ledelsen er rimelige, samt en Htrdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. 

Etter vilr oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som gmnnlag for vilr 
konklusjon. 

Konklusjon 

Ettervilr mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
den finansielle stillingen til Norsk Jernbaneforbunds Stønadskassefond per 31. desember 2011, og av 
resultater for regnskapsilret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. 

P•·icewaterlwuseCoopersAS, Postboks 748 Sentmm, N0-0106 Oslo 
T: 02316, www.pwc.no 
Org.no.: 987009 713 MVA, Medlem av Den norske Revisoiforening 
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Uttalelse om øvrige forhold 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt dtift og forslaget til delming av tap er 
konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registl·e•·ing og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontwllhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 

"Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
infmmasjon", mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selslcapets regnskapsopplysninger i samsvat' med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

Oslo, 26. mars 2012 
PricewaterhouseCoopers AS 

:!h. 0~ 
Mg:~u· 
Statsa~l~;r:isett revisor 

(2) 
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