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Ledelsespåtegning

Hovedbestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2021 for Dansk

Journalistforbund, Gruppeliv for ledige og efterlønsmodtagere samt Sikringsfonden.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-

31. december 2021.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de for-

hold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til hovedbestyrelsens godkendelse.

København, den 23. marts 2022

Hovedbestyrelsen

Tine Johansen
formand

Allan Secher Boye Thulstrup
næstformand

Anders Stoffer

Frederik Monrad Juel Benjamin Rothenborg Vibe Henrik Friis Vilmar

Lisbeth Kiel Bjerrum Per Schultz-Knudsen Elisabeth Hamerik Schwarz

Johnny Frederiksen Palle Jensen Mie Hovmark Christensen

Susanne Falch Rane Jonas Rosencrone von Benzon Signe Goldmann
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Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter

Dansk Journalistforbund er organisationen for alle, der arbejder med journalistik, kommunikation og produ-

cerer indhold til medierne.

Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, herunder at sikre medlemmerne et godt

arbejdsliv, tidssvarende uddannelser samt trygge økonomiske og sociale vilkår. I den forbindelse udfører for-

bundet følgende aktiviteter:

Indgåelse af kollektive overenskomster for medlemmerne

Personlig faglig rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår

Kurser og gå-hjem-møder

Karriererådgivn ing

Hjælp til ophavsrets- og inkassosager

Mediejuridisk bistand

Hjælp til stresshåndtering og coaching.

Forbundet arbejder yderligere for at forbedre fagenes vilkår og for et mere åbent og oplyst demokratisk sam-

fund, herunder for en udvidelse af presse- og ytringsfriheden. I den forbindelse udfører forbundet følgende

aktiviteter:

Påvirkningsarbejde i forhold til beslutningstagere

Uddannelse af medlemmerne.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på t.kr. 11.465 for Dansk Journalistforbund og Sikringsfonden anses for tilfredsstillende.

Året 2021 har været præget af en beskæftigelsesfremgang indenfor faget. Dette har resulteret i øget indtæg-

ter, som følge af flere fuldt betalende medlemmer og flere indtægter fra jobannoncer. Yderligere har restrik-

tioner som følge af Covid-19 medført aflysninger eller online afholdelse af mange arrangementer med sparet

udgifter til følge. Der har i 2021 været et større kapitalafkast fra værdipapirerne.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke forbundets finansielle stilling.
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Hovedtal for Dansk Journalistforbund og Sikringsfonden

2021 2021 2020 2020 2019 2019
t.kr. Indeks t.kr. Indeks t.kr. Indeks

Indtægter

Medlemskontingenter 73.577 100 72.612 99 73.291 100
Administrationsbidrag 10.056 104 8.785 91 9.640 100
Journalisten, indtægter 2.511 133 2.064 109 1.891 100
Andre indtægter 895 102 1.054 120 876 100

Indtægter i alt 87.039 102 84.515 99 85.698 100

Omkostninger

Forbundsledelse 3.634 98 3.082 84 3.690 100 ~;:::
Administration 14.303 90 14.190 89 15.872 100

q..

""coFaglig virksomhed 48.157 87 47.906 86 55.540 100 \3
::)

It og kommunikation 6.279 118 6.001 113 5.299 100
e,
~~Drift af forbundskontoret 10.826 99 10.444 95 10.989 100 cO
-.J

\:JAndre driftsomkostninger O O O O 12 100 :2cO
Omkostninger i alt 83.199 91 81.623 89 91.402 100 Cco

'"ti:f.C
Finansielle poster, netto 8.631 143 -1.176 -19 6.036 100 ~

~
'"Årets resultat før skat Cl12.471 3.756 1.716 517 332 100 Ec
<lJ

E
"-scBalance Dansk Journalistforbund o
l:J
o
<lJAktiver i alt 48.160 107 47.157 105 44.926 100 cc
<lJc,

Egenkapital 16.129 103 15.472 99 15.624 100
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Dansk Journalistforbund

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Journalistforbund, Gruppeliv for ledige og efterlønsmodtagere samt

Sikringsfonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, re-

sultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-

31. december 2021 i overensstemmelse med 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 kraver nærmere beskrevet i revisi-

onspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet" . Vi er uafhængige af forbundet i

overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer

for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi

har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at

det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Forbundet har medtaget budgettal i resultatopgørelsen og noterne. Disse har ikke været underlagt revision.

Forbundsledelsens ansvar for årsregnskabet

Forbundsledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Forbundsledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som

forbundsledelsen 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 forbundets evne til at fortsætte drif-

ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet

på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre forbundsledelsen enten har til hensigt at

opløse forbundet, 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 fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.

5



l'

~I
Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 Dan-

mark, 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 yder-

ligere 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 væ-

sentlig fejlinformation forårsaget affejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-

falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-

sion om effektiviteten af forbundets 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.

• 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 usik-

kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forbundets evne

til at fortsætte driften.

Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre op-

mærksom 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 revisi-

onspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at forbunden ikke længere

kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-

oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på

en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler

i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Forbundsledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-

klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-

bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden

opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til

årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsent-

lig fejlinformation iledelsesberetningen.

København, den 23. marts 2022

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 5337 19 14

Martin Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34149
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Medlemsvalgt revisors påtegning

Undertegnede medlemsvalgte revisor har i henhold til forbundets love gennemgået årsregnskabet for 2021.

Idet årsregnskabet som helhed ikke giver anledning til kritiske bemærkninger, indstiller jeg dette til godken-
delse.

Jeghar ikke foretaget lovpligtig revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen.

København, den 23. marts 2022

Tonny Foghmar
medlemsvalgt revisor
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dansk Journalistforbund og Sikringsfonden for 2021 er aflagt i overensstemmelse med års-

regnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Herudover er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021 er aflagt i danske kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer

af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder

afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forbundet,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå forbun-

det, og forpligteisens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfte r forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Indtægter omfatter medlemskontingen-

ter, administrationsbidrag, indtægter fra udgivelse af Journalisten samt øvrige indtægter.

Omkostninger

Omkostninger omfatter afholdte omkostninger til faglige aktiviteter, lønninger, administration, lokaler, it mv.

Omkostningerne periodiseres og indregnes i det år, de vedrører.
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Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab

vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Sikringsfondens indtægter fra udlejning af Gammel Strand 46 og Strandvejen 47 indregnes i resultatopgørel-

sen som finansielle indtægter.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat er opgjort i overensstemmelse med lov om beskatning af visse fonde og foreninger.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med

den del, der kan henføres til årets resultat.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver omfatter it-software.

Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Software afskrives lineært

over 3 år.

Fortjeneste og tab ved salg af software opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsom-

kostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Gevinst eller tab indregnes i resultatopgø-

reisen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives

ikke på grunde samt kunst og udsmykning.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor

aktivet er klar til brug.
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Anvendt regnskabspraksis

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes

forventede brugstider:

Brugstid

Ejendomme

Indretning af lejede lokaler

Inventar

It-anlæg

20 - 100 år

10 år

5 - 15 år

3 - 7 år

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsom-

kostninger.

Nedskrivning af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse,

ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hver enkelt aktiv henholdsvis

gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den

regnskabsmæssige værdi.

Finansielle anlægsaktiver

Andele i virksomheder måles til indre værdi på balancedagen. Andele af resultatet i virksomhederne er ind-

regnet under andre indtægter.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterføl-

genderegnskabsår.

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter forbundets bankindeståender og kassebeholdninger pr. statusdag samt inde-

stående på forbundets skattekonto.
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Anvendt regnskabspraksis

Skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto-

skatter.

Udskudt skat måles efter balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-

mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregier og skattesatser. der med balancedagens lovgivning vil være

gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af æn-

dringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser vedrører hensættelser til jubilæum.

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser er målt til nettorealisationsværdi.
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Fælles resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Dansk Journalistforbund og Sikringsfonden

Note

Dansk Fælles Fælles
Journalist- Sikrings- resultat- budget

forbund fonden opgørelse (Ikke revideret)
2021 2021 2021 2021
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Medlemskontingenter 64.513 9.064 73.577 72.773
Admi nistrationsbid rag 10.056 O 10.056 10.129
Journalisten 2.511 O 2.511 1.682
Andre indtægter 895 O 895 875

Indtægter i alt 77.975 9.064 87.039 85.459 \3
~
'\-
;;:

Forbundsledelse 3.634 O 3.634 3.521 '"~
Administration 14.176 127 14.303 14.701

::)
Cl..

~Faglig virksomhed 46.273 1.884 48.157 52.619 :;:,
cO

IT omkostninger 6.279 O 6.279 5.646
....
\!):2Drift af forbundskontoret 10.826 O 10.826 11.489 cO
ueoOmkostninger i alt 81.188 2.011 83.199 87.976 '"

"-
~
~

Resultat før finansielle poster -3.213 7.053 3.840 -2.517 ~o,
Q

E
Finansielle indtægter 1.768 7.203 8.971 1.890 c

<li

E
Finansielle omkostninger -208 -132 -340 O "-'<:o

"Resultat før skat o-1.653 14.124 12.471 -627 <li
cc::

Skat -197 -809 -1.006 O <lic,

Årets resultat -1.850 13.315 11.465 -627
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
DanskJournalistforbund

Note

Budget

(Ikke revideret)

2021 2021 2020
t.kr. t.kr, t.kr.

1 Medlemskontingenter 62.033 64.513 61.885
2 Administrationsbidrag 10.129 10.056 8.785
3 Journalisten 1.682 2.511 2.064
4 Andre indtægter 875 895 1.054

Indtægter i alt 74.719 71.975 73.788
::§
;:t

Forbundsledelse 3.521 3.634
q..

3.082
""co5 Administration 14.546 14.176 14.068 ~
:)

6 Faglig virksomhed 49.661 46.273 44.959 c,
§:

7 IT omkostninger 5.646 6.279 6.001 ~cO
-..l

8 Drift af forbundskontoret 11.489 10.826 10.444 I-:J
""J::
cO

Omkostninger i alt 84.863 81.188 78.554 \.J

'"'"~f-'
Resultat før finansielle poster -10.144 -3.213 -4.766 ~

~o,
9 Finansielle indtægter 500 1.768 1.524 a

E
c:

10 Finansielle omkostninger O -208 -1.741 '"E
'"ce

Resultat før skat -9.644 -1.653 -4.983 c
"t:l
c

11 Skat O -197 O '"c:c:
'"o,

Årets resultat -9.644 -1.850 -4.983

Forslag til resultatdisponering:

Overført fra Sikringsfonden -2.507 -4.831
Overført til kapitalkonto 657 -152

-1.850 -4.983
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Balance 31. december
Dansk Journalistforbund

2021 2020
Note t.kr. t.kr.

Aktiver

An lægsa ktiver

12 Immaterielle anlægsaktiver

It-software m.m 59 360

59 360

13 Materielle anlægsaktiver \3
;Z

Indretning af lejede lokaler 20 95 "7-
::.::

Inventar 511 648
eo
('3

Kunst og udsmykning 379 423
::)
o,
~:::,

910 1.166 er,
-.J
\.'J

'":r:er,
14 Finansielle anlægsaktiver '-'coer,

Andele i Service 3 2.146 2.424 ~f.:
co

Anparter i Service 2 ApS 850 816 "<

~
Q

2.996 3.240 E
c:
'"c:
Ol

"'"
Anlægsaktiver i alt 3.965 4.766 iS

o
'"c:c:
~

Omsætningsa ktiver

Deposita 884 974
15 Mellemværende med andre afdelinger m.m 3.286 2.550
16 Udlån til medlemmerne 6 106
17 Tilgodehavender m.m 692 672
18 Periodeafgrænsningsposter 497 934
19 Værdipapirer 22.423 20.452

Likvide beholdninger 16.407 16.703

Omsætningsaktiver i alt 44.195 42.391

Aktiver i alt 48.160 47.157
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~I
Balance 31. december
DanskJournalistforbund

2021 2020
Note t.kr. t.kr.

Passiver

Kapitalkonto 15.472 15.624
Overført resultat 657 -152

Egenkapital i alt 16.129 15.472

Hensatte forpligtelser

Hensættelse til jubilæum 225 300 (§
Hensatte forpligtelser i alt 225 300

;:!:
'\-
;;::
cce

Gældsforpligtelser ::)
c,
~:::>20 Mellemværender med andre afdelinger m.m 13.314 7.154 cO....•

Mellemværende med arbejdsløshedskassen \:J
170 379 ""J::

Gæld til leverandører 2.938 1.249
cO
\.)
co21 Anden gæld 15.367 22.588 '"
""Forudbetalt kontingent 17 15 I::
~

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 31.806 31.385 ~a
Ec
CIJ
E

Gældsforpligtelser i alt 31.806 31.385 '"-ce.g
o
CIJcc

Passiver i alt 48.160 47.157 CIJo,

22 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser
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~I
FØRENDE I FONDE
OG FORENINGER
RI St at s aut Revisorer

Noter
Dansk ..burnalistforbund

Budget

(Ikke revideret)

2021 2021 2020
t.kr. t.kr. t.kr.

Note 1. M edlemskontingenter

Opkrævet medlemskontingent 62.033 64.513 61.885

62.033 64.513 61.885

Note 2. Adm inistrationsbidrag

Arbejdsløshedskassen 3.426 3.353 2.976 \3
Ophavsretsfonden 5.838 5.838 4.961 ;Z

"7-
..burnalisten 384 384 376

;;
""

Kreds 1 481 481 472
~
::)
c,

10.129 10.056 8.785 ~~c:O....•
\.:J...,
:r:

Note 3. .burnalisten, indtægter ~
Iv."Annoncer m.v. 1.641 2.476 2.016 '"~

Abonnementer
f..:

41 35 48 ~
~

1.682 2.511 2.064 ""oE
<::
(IJ

E
OlNote 4. Andre indtægter -sco
l:l
o

Andre indtægter 285 278 401 (IJ
c
<::

Delvis momsfradrag 200 193 186 ~
PFA 240 240 240
Andel af Service 2 ApS O 34 77
Service 2 markedsføringsbidrag 150 150 150

875 895 1.054
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Noter
Dansk .burnalistforbund

Budget

(Ikke revideret)

2021 2021 2020
t.kr. I.kr. t.kr.

Note 5. Adm inistration

Repræsentation 49 6 5
Gager m.m., ledelsessekretariat samt HR 4.194 4.287 3.696
Gager m.m., medlemsafdeling 72 56 64
Gager m.m., velkomstcenter og forsendelse 2.233 2.108 2.467
Gager m.m., økonomiafdelingen 4.894 4.781 4.747
Gager m.m., rettighedsmidler afd. 2.940 2.802 2.902
Revision m.m. 164 136 187 \3

~
14.546 14.176 14.068 '\-

;;::
'"~
::)

Note 6. Faglig virksom hed Q.

~:::,
HB's faste udvalg 190 136 113 cO

....,
\:J

Mødevirksomhed i henhold til DJs love 2.500 775 842 '":t
cO

Andre møder og repræsentation i udvalg 574 582 557 Gco
Internationalt samarbejde 890 864 817 ":>

""~Tilskud til kredse og andre foreninger 1.116 932 1.091 ~
Øvrige tilskud 560 515 667 ~o
Kommunikation og organisation 8.428 7.504 9.020 E

c:
ClJ

Arbejdsliv 12.434 12.599 13.106 E=
:J
->:

DJmødeaktivitet 670 922 76 o
"O
oFagbladet ..burnalisten 10.246 10.265 10.045 ClJ
c:
c:

J.Jridisk afdeling 9.105 9.464 7.505 ~
Mødeomkostninger, faglige aktiviteter 832 285 211
Tabt arbejdsfortjeneste 1.800 1.228 1.296
Retssager og voldgift, anden ekstern bistand 280 92 179
Anden faglig aktivitet 36 110 167
Fagfest ival O O 42
Anvendt tidligere hensættelser i forbindelse med fagfestival O O -775

49.661 46.273 44.959

Note 7. IT omkostninger

Administrationsbidrag, Service 3 3.846 4.594 3.415
Drift af it 1.000 1.323 1.433
Afskrivning, it-software 800 362 1.153

5.646 6.279 6.001
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Noter
Dansk .burnalistforbund

Budget

(Ikke revideret)

2021 2021 2020
t.kr. t.kr. t.kr.

Note 8. Drift af forbundskontoret

Betalingsservice, porto m.m. 1.506 1.291 1.350
Husleje, varme, forsikringer m.m. 5.046 5.093 4.982
Kontorartikler m.m. 344 155 285
Rengøring og kantine 1.650 1.636 1.590
Tab af lånedebitorer og kontingentdebitorer 10 4 2
Telefonom kostninger 297 250 195
Andre omkostninger 100 59 69 «<..:J
Personaleom kost ninger 1.438 1.478 941 ;Zq.
Kantinedrift 743 605 726

:;;:
""~Afskrivninger, inventar og lejede lokaler 355 255 304 ~c,
~11.489 10.826 10.444 ::::,
cC.
-.J
<..:J

:2cC.
\..J

Note 9. Finansielle indtægter <xl
'"d:f.CRenteindtægter m.m O 45 54 ~

Afkast aktier, herunder kursreguleringer 500 O O ~o.
o

Udbytte O 13 O Ec
<Ii

Realiseret kursgevinst, obligationer O 387 O E
"-ccUrealiseret kursgevinst, obligationer O 1.323 1.470 Q
"O
Q
<Ii

500 1.768 1.524 co
co
<Iic,

Note 10. Finansielle omkostninger

Renteomkostninger m.m O 208 118
Urealiseret kurstab, obligationer O O 1.623

O 208 1.741
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Noter
Dansk .burnalistforbund

Budget

(Ikke revideret)

2021
t.kr.

2021
t.kr.

2020
I.kr.

Note 11. Skat

~at af årets resultat o 197 o
o 197 o

Note 12. Immaterielle anlægsaktiver

II-software

m.m. \3t.kr. ;Z
~Kostpris 1. januar 4.758 >;:
ao

Tilgang 61 \3
::)

Afgang O c,
§:
::::>

Kostpris 31. december 4.819 c1:,....•
\.?

2c1:,
Afskrivninger 1. januar 4.398 vco

'"Afskrivninger 362 ""~
Afskrivninger, afhændede aktiver O ~

Qjo,
Afskrivninger 31. december 4.760 o

E
c:
<li
E
"-scRegnskabsmæssig værdi 31. december 59 o
"o<li
c:
c:
~

20



I'

~I
Noter
Dansk ..burnalistforbund

Note 13. Materielle anlægsaktiver
Indretning af Kunst og ud-

lejede lokaler Inventar smykninger
t.kr. t.kr. t.kr.

Kostpris 1. januar 1.309 2.700 423
Tilgang O O O
Afgang O O O

Kostpris 31. december 1.309 2.700 423

Afskrivninger 1. januar 1.214 2.052 O ;:§
Afskrivninger 75 137 44 ;::t
Afskrivninger, afhændede aktiver O O O

q.

""'"
Afskrivninger 31. december 1.289 2.189 44

(3
::)
c,
~:::,

Regnskabsmæssig værdi 31. december
cO

20 511 379 -..J
\.:J

:2
cO
\.J

Note 14. Finansielle anlægsaktiver ~
Service 3 Service 2 ApS ""I alt ~

t.kr. t.kr. I.kr. ~
~

Kostpris 1. januar 2.424 816 3.240 0\o
E

Tilgang O 34 34 c:
<IJ

E'Afgang -278 O -278 ::J
-cc.g

Kostpris 31. december 2.146 850 2.996 o
<IJ
c:
c:
<IJc,

Værdireguleringer 1. januar O O O
Årets værdiregulering O O O

Regulering vedrørende tidligere år O O O

Værdireguleringer 31. december O O O

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2.146 850 2.996

Ejerandel 33% 25%
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Noter
Dansk .burnalistforbund

2021 2020
t.kr. I.kr.

Note 15. M ellemværende med andre afdelinger m.m

Service3 3.045 1.514
Skringsfonden O 823
Kredse, grupper og foreninger 32 134
Mell em værende med øvrige 209 79

3.286 2.550

Note 16. Udlån til medlemmerne

Udlån til medlemmer/Forbundslån 26 36 \:§
;::t

Udlån af LG-midler/LG-Iån O 90 "7-

'"eoHensættelse til nedskrivning -20 -20 ('3
::)c,

6 106 ~:::.er,
-..J
\:J
'"Note 17. Tilgodehavender m.m l:er,

Diverse tilgodehavender '-'455 462 ao
":>

Tilgodehavende hos medlemmer 150 118 "<t

~
Satuetter 69 83 ~

~Tilgodehavende legater 18 9 os
c

692 672 '"E;:,
-eco
"tl
o

Note 18. Periodeafgrænsningsposter '"cc
'"o,Pressekort 45 84

Forudbetalte omkostninger 452 736
Periodiserede renter O 114

497 934

Note 19. Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer 22.423 20.452

Der er indgået en portefølje management-aftale med ~arinvest.
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Noter
Dansk .burnalistforbund

2021 2020
I.kr. I.kr.

Note 20. M ellemværender med andre afdelinger m.m

Gruppeliv

Skringsfonden

Ophavsretsfonden

Kredse, grupper og foreninger

M ellemværende med øvrige

5.304

4.062

44

3.861

43

5.346

O
5

1.686

117

13.314 7.154

Note 21. Anden gæld

Feriepengeforpligtelse

&yldige feriepenge

Eftervederlag til formandskabet

&yldige personalerelaterede omkostninger
Gæld til Akut-fonden

Øvrige gældsforpligtelser
Satety Fund

&yldig skat

&yldig moms

;'.§
~

2.624 6.385 "\-

""ccO 13 \3
1.223 1.223

:::,
et.
~

4.125 7.007 ::::.ol:,
852 865

....J

\:l
""J:

5.600 6.392 ~
319

Iv
133 co

lr)

197 O ~t-;
427 570 ~

~
15.367 22.588

Q

E
c
'li
E:J
-cc
Q
"tl
Q
'licc
'liet.

Note 22. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

L.ejeforpligtelser

Forbundet har indgået lejeaftaler med uopsigelighed i 3 måneder til 5 år. Lejeforpligtelsen udgør samlet
t.kr. 3.030 pr. 31. december 2021.

Forbundet har indgået rådgiveraftale i 2021 omkring renovering af tag på ejendomme Gammel Strand 46,
der afventes myndighedsgodkendelse. Opgavens økonom iske ram mer udgør t.kr. 4.214.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Gruppeliv for ledige

Note

2021
t.kr.

Forsikringspræmie

Årets resultat

I

~I

2020
t.kr.

-42 -32

-42 -32
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Balance 31. december
Gruppeliv for ledige

Note
2021
I.kr.

2020
I.kr.

Aktiver

Mellemværende med Dansk ..burnalistforbund 5.304 5.346

Aktiver i alt 5.304 5.346

Passiver

Kapitalkonto

Overført fra resultatopgørelsen
5.346 5.378
-42 -32

5.304 5.346 \!3
;Z
~
;;;:
<o
(3::,

O O
c,
~:::>

O O
cO....•
\:J:t
cO
\.)

5.304 5.346 fl:l
Lr)

~f."
~
~
Ol
Q
Ec
(lJ

E::J
-ec
Q

'"Q
(lJ
cc::
~

Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser

Anden gæld

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Sikringsfonden

Note

Budget

(Ikke revideret)

2021 2021 2020
t.kr. t.kr. t.kr.

Medlemskontingenter 10.740 9.064 10.727

Indtægter i alt 10.740 9.064 10.727

2 Administration 155 127 122
3 Faglig virksomhed 2.958 1.884 2.947 i:§

~
Omkostninger i alt 3.113 2.011 3.069

q.

"'"co
\Q
IJ
::)

Resultat før finansielle poster 7.627 7.053 7.658
Cl.

~:::,
4 Rnansielie indtægter og drift ejendomme 1.390 7.203 5.905

cO
..,J

\:J

5 Rnansielie omkostninger O -132 -6.864 i!
~
IJ

Resultat før skat 9.017 14.124 6.699 co
'"
""6 Scat O -809 O ~
~

Årets resultat 9.017 13.315 6.699 ~
Ol
oc:c:
CIJ

Forslag til resultatdisponering: E::J
-ceo
'O

Overført til forbundet 2.507 4.831 o
CIJ
c:

Overført til kapitalkonto 10.808 1.868 c:
~

13.315 6.699
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Balance 31. december
Sikringsfonden

Note

Aktiver

Anlægsaktiver

7 Materielle anlægsaktiver

Ejendommen GI. 8:rand 46

8:randvejen 47, Allinge

Anlægsaktiver i alt

2021
t.kr.

19.804

2.000

21.804

I

~I

2020
t.kr.

20.539

2.071

22.610
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Noter
Sikringsfonden

Budget

(Ikke revideret)

2021 2021 2020
t.kr. t.kr. t.kr.

Note 1. Medlemskontingenter

Opkrævet medlemskontingent 10.740 9.064 10.727

10.740 9.064 10.727

Note 2. Administration

Revision 155 127 122
«\.:J

155 127 122 ;:::
";-

'"co
Note 3. Faglig virksomhed \3

::)
"-

Retssager 162 4 2
~::,er,

Overenskom stforhandl inger 1.000 731 1.606
...J
\.:J
""'

Tilskud, faglige aktiviteter 301 O 112
:r:er,

Lønstatistik 300 225 355 Gco
":'

Kursus 550 342 372 ""i:::
Bevilling fra SIF 645 582 500 ~

..9d
01

2.958 1.884 2.947 o.E
c
'"E::J
"""

Note 4. Finansielle indtægter og drift af ejendomme
o
"b
o
'"<::

Renteindtægter, kursgevinster m.m 1.500 7.224 6.693 cc't
Driftsresultat, ejendommen GI. S:rand 46 -25 205 -589

Driftsresultat, ejendommen S:randvejen 47 -85 -226 -199

1.390 7.203 5.905
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Noter
Sikringsfonden

Specifikation af driftsresultat, ejendommen GI. Strand 46

Huslejeindtægter

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vedligeholdelse og øvrige omkostninger

Vicevært

Afskrivninger

Driftsresultat

I

~I

Budget

(Ikke revideret)

2021
t.kr.

2021
t.kr.

2020
t.kr.

1.376 1.315 1.297
1.376 1.315 1.297

6 4 4
133 139 176
120 134 447 \3
97 98 106 ;Z

'7
1.045 735 1.153 ;;:

'"~
1.401 1.110 1.886 ::)e,

~~cO
-.J

-25 205 -589
\.?

~cO
\..;
<X:l
'"
.".~
~
~
0\o
E
c:
Ol
E::J
-cc.g
o
Ol
c:
c:
Olc,
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Noter
Sikringsfonden

Budget
(Ikke revideret)

2021 2021 2020
t.kr. t.kr. t.kr.

Specifikation af driftsresultat, ejendommen Strandvejen 47,
Allinge

Huslejeindtægter 60 78 77

60 78 77

B og vand 17 29 13
Varme 20 16 16 \3
Ejendomsskattebillet (rottebekæmpelse osv.) 15 13 12 ;Zq.
Forsikringer 7 4 3 >.::

00

Vedligeholdelse og øvrige omkostninger 86 171 161 (3
:S

Afskrivninger O 71 71 Q..

~::::,
145 304 276

cO
-..J
<.:J

:t
cO

Driftsresultat -85 -226 -199
\.J
00

'""l::~
Note 5. Finansielle omkostninger ~o
Kurstab O 20 6.824 E

<:
<IJ

Gebyrer m.m O 112 40 E:J
-cc.g

O 132 6.864 o
<IJ
cc
~

Note 6. Skat

S<.ataf årets resultat O 809 O

O 809 O

30



PEnn30
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo 'M sikker digital underskrift.

Underskrivernes identiteter er blevet reqistereret, og informationerne er listet herunder.
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lP: B7. 104.xxx.xxx
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Bestyrelsesmedlem
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Bestyrelsesmedlem
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~o..
~::::,
r:6....•
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Forbundsformand Bestyrelsesmedlem r:6

5erienummer: PID:9208-2002-2-07338 7 622002 Serienummer: PID:9208-2002-2-23 7706460524 v
'"'"lP: 212.237.xxx.xxx e- lP: 83. 137.xxx.xxx e- d:.

2022-03-2409:57:55 ure NeM ID 2022-03-2513:20:49 ure NeM ID f-'
~
~
0\
Q

Ec
(]J
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E:J-'Co

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem "o
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(]J
c
c::
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