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ål/ ERNST & YOUNG

Statsautofiserte revisorer
Ernst & Young AS

CM$1lan Frederics pl. 6, NQ.0154 Oslo
OsloAiri..", P.O.Box20, N0-0051 Oslo
Foretakoroglslcrat NO 976 389 387 MVA
nt.: +4724002400
Fax: +47 24 00 24 01

www.ey.no
Medlommor av Den nOf'Sko Revtsorlorenino

Til landsstyret i
Norsk Jernbaneforbund

Revisjonsberetning for 2008
Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Jernbaneforbund for regnskapsåret 2008, som viser et
overskudd på kr 3 192 850. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og
forutsetningen om fortsatt drift. Arsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og
noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved
utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av forbundets styre. Vår
oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.
Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som
underbygger infonnasjonen 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 forbundets
formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. 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 forbundets
økonomiske stilling 31. desember 2008 og av resultatet l regnskapsåret i overensstemmelse med
god regnskapsskikk i Norge
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
forbundets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge
opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente
med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo, 26. mars 2009
ERNST&

NGAS

evisor
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Sl ERNST &YOUNC

Statsautorlsortø revisorer
Ernst & Young AS
Ch~suan

Fredoriko pl. 6, N0-01G-4 Oolo

OsloAitit.m, P.O.Box 20. N<l-0051 Oslo

FOR!Iaksleglslo191: NO 976 389 387 MVA
Tlf.: +47 24 00 24 00
Fax: +47 24 00 24 01
www.ey.no

MecUemmer ov Den norske Re\ltaortorening

Til landsstyret i
Norsk Jernbaneforbund

Revisjonsberetning for 2009
Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Jernbaneforbund for regnskapsåret 2009, som viser et
overskudd på kr 2 199 898. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og
forutsetningen om fortsatt drift. Arsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og
noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk l Norge er anvendt ved
utarbeidelsen av regnskapet. Arsregnskapet og årsberetningen er avgitt av forbundets administrasjon.
Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.
VI har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
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 forbundets
formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. 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 forbundets
økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med
god regnskapsskikk i Norge
• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
forbundets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk l Norge
opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente
med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo, 28. april 201 O
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i!J ERNST &YOUNG

Til forbundsstyret i Norsk Jernbaneforbund

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS
Dronning Eufemlas ootø G, N0·0191 Oslo
Oolo Atrium. P.O.Bo<20, N0·0051 O•lo
Foretaksregi>teret NO 976 389 387 MVA
111.: •47 24 00 24 00
Fax: •47 24 00 24 01
www.ey.ttO
Medlemme( av Den norako Revisorforening

REVISORS BERETNING
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Jernbaneforbund, som består av balanse per 31. desember
2010, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Administrasjonens og daglig leders ansvar for årsragnskapet
Forbundets administrasjon og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir
et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik
intern kontroll som forbundets administrasjon og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinfonnasjon, verken som følge av
misligheter eller feil.

Revisors oppgaver 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 revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi elterlever 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 i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for forbundets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvlsende bilde. Fonnålet er å
utfonne revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av forbundets 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.

å!/ ERNST & YouNc
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Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet for Norsk Jernbaneforbund avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og gir et rettvisende bilde av forbundets finansielle stilling per 31. desember 2010 og av dets resultater
for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet
og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag {ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag sorn ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», rnener vi at forbundets administrasjon og daglig leder har oppfyll sin plikt til å sørge for
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 23. j uni 2011
ERNST & Y o GAS
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Statsautonsertø revisorer
Ernst & Young AS
Oronntlg Evl$mloo gate 6, ~191 Oslo
Oslo Alrium, P.O.Box 20. N0-0051 Oslo

Til forbundsstyret i Norsk Jernbaneforbund

Forelal<an>glsle<et NO 976 389 387 MVA
T~.: +47 24 00 24 00
Fax: • 47 24 00 24 01
wwwøyno
Medlemmer av Oen norske Revfsorlorenklg

REVISORS BERETNING
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Jernbaneforbund, som består av balanse per 31. desember
2011, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Administrasjonens og forbundets leders ansvar for tJrsregnskapet
Forbundets administrasjon og forbundets leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for
slik intern kontroll som forbundets administrasjon og forbundets leder finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av el årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinfonnasjon, verken som følge av
misligheter eller feil.
Revisors oppgaver 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 revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever 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 feilinfonnasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for forbundets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Fonnålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av forbundets 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.
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Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet for Norsk Jernbaneforbund avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og gir et rettvisende bilde av forbundets finansielle stilling per 31. desember 2011 og av dets resultater
for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet
og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at forbundets administrasjon og forbundets leder har oppfylt sin plikt til å sørge
for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av forbundets regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 22. mai 2012
ERNST & OU GAS

2011.

Depotbevis for verdipapirene, som oppbevares i bank, er kontroUert.
I henhold til vedtektene§ 12 er regnskapene for årene 2008,2009,2010 og 2011
godkjent av forbundsstyret.
Revisor har avgitt revisjonsberetniog for hvert enkelt år.
Regnskapene for årene 2008, 2009, 20 l Oog 20 l l tas til orientering.

Oslo, 05. juni 2012

Kari Karlsson

ø/Nils
;L~
Are Magerøy

Sve..;,

C.Jt v..,.". "IA·c.~

Svein Erik Kristiansen

Den 10.3.09 ble det avholdt møte i Kontrollkomiteen.
Til stede: Kari Karlsson, Svein Erik Kris tia nsen og Nils Are Magerøy

Sak4

Regnskapet for 2008
Kontrollkomiteen gikk gjennom regnskapet for 2 008 med revisor fra Ernst &
Young, forbundslederen og økonomiansvarlig i forbundet. Kontingentinntektene økte fra kr 11.949.986 i2007 til kr 12 .474.581 i 2 008.
Årsresultatet økte med kr 754.079 fra et overskudd på kr 2.438.771 i 2007
til et overskudd på kr 3.192.850 i 2008.

.Sve..:"' C.:.\t \(".,·..,"-·•'""""'Kari Karlsson

Svein Erik Kristia nsen

Qj(J.,.Q&(U~
Nils Are Magerøy

Den 23.03.2010 ble det avholdt møte i Kontrollkomiteen.
Til stede: Kari Karlsso n, Svein Erik Kristia nsen og Nils Are Magerøy.

Sak4
Kontrollkomiteen gikk gjennom regnskapet for 2009 med revisor Tomas Bonkerud fra Ernst & Young ,
Eva Enger fra LO Revisjonskontor og økonomiansvarlig i forbundet.
Kontingentinntektene økte fra 12.474.581 i 2008 til14.112.578 i 2009. Medlemstallet har økt fra
6.127 pr. 31.12.2008 til6.217 pr. 31.12. 2009.
Årsresultatet ble redusert med kr 992.952 fra et overskudd på kr 3.192 .850 l 2008 til et overskudd på
kr 2.199.898 i 2009.

~"' c~
Kari Karlsson

\.('._·."\-M",.,._

Svein Erik Kristiansen

OJ{~æf.~
Nils Are Magerøy

Den 03 .05.2011 ble d et avholdt møte i Ko ntrollkom iteen.
Til stede: Kari Karlsson, Svein-Erik Kristiansen og Nils Are Magerøy.

Sak4
Regnskapetfor2010
Ko nt rollkomiteen gikk gjennom regnskapet for 2010 med revisor Christian Pedersen og Rolf Berge fra
Ernst & Young, Eva Enger fra LO revisjo nskonto r, økono miansvarlig l forbundet samt
forbundslederen.
Kontingentinntektene har økt fra kr 14.112.578 i 2010 til kr 15.061.786 i 2011.
Medlemstallet har økt fra 6.217 pr. 31.12.2009 til 6.396 pr. 31.12.2010.
Årsresultatet viser et overskudd på kr 2.358.424 mot kr 2.199.898 i 2009.
Driftsresultatet viser et overskudd på kr 565.383 i 2010 mot et underskudd i 2009.

Kari Karlsson

S\.I(N\ &våt

v-'o\..t.••a.:....

Svein Erik Kristia nsen

0)/;LQA;,QA,~
Nils Are Magerøy

Grunnet feilberegning/misforståelse fra aktuar ble regnska pet korrigert etter kontrollkomiteens
gjennomgang:
"Årsresultatet økte med kr 109.838 fra et overskudd på kr 2.199.89812009 til et overskudd på
Kr 2.309.736 i 2010."

Den 15.03.2012 ble det avholdt møte i Kontrollkomiteen.
Til stede: Kari Karlsson og Nils Are Magerøy.
Forfall: Svein Erik Kristiansen.

Sak 1. Regnskap for 2011.
Regnskapet ble gjennomgått med revisorene Rolf Berge og Christian Moestue fra revisjonsfirmaet
Ernst & Young, Eva Enger fra LO Revisjoskntor, økonomiansvarlig i forbundet samt forbundslederen.
Kontingent inntektene økte fra kr 15.061.7861 2010 t il kr 16.059.306 i 2011.
Medlemstallet har kt fra 6.396 pr. 31.12.2010 til 6.684 pr. 31.12.2011.
Årsresultatet økte med kr 656.753,- fra et overskudd på kr 2.309.736,- i 2010 til et overskudd på
Kr 2.966.489,- i 2011.
Driftsresultet vier et overskudd på kr 493.555,-.

<JIØ'u .ditith/'Vv
Kari Karlsson

O'/Nils;L,~~
Are Mage røy
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