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DJ Kommunikation Side 3

Bestyrelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for DJ Kommunikaton for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31.
december 2019.

Årsrapporten aflægges efter foreningens vedtægter og dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke
er omfattet af Årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
den finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 11. februar 2020

Bestyrelse:

Troels Gadegaard Frølich
Bestyrelsesmedlem

Line Lund Hebbelstrup
Bestyrelsesmedlem

Tina Mellergaard
formand

Thiide Høybye
Bestyrelsesmedlem

Peter Pishai
Bestyrelsesmedlem

Nikolaj Søndergaard
Bestyrelsesmedlem

Grazielle Aaholm
Bestyrelsesmedlem
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Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne af DJ Kommunikation

Vi har revideret årsregnskabet for Dl Kommunikation for regnskabsåret l. januar 2019 - 31. december
2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet udarbejdes
efter foreningens vedtægter og dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af
Årsregnskabsloven.

Betyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med foreningens vedtægter og dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er
omfattet af Årsregnskabsloven. Betyrelsen 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.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af
årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dansk
regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af Årsregnskabsloven.
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis:

Årsrapporten 2019 for DJ Kommunikation er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter
og dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af Årsregnskabsloven.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til forrige år.

Resultatopgørelsen:

Indtægter
Indtægterne er primært kontingenter. Indtægterne periodiseres, så de indregnede indtægter vedrører
regskabsåret.

Udgifter
Heri indregnes omkostninger til mødeaktiviteter, medlemsaktiviteter og kontorhold. Udgifterne
periodiseres, så de indregnede udgifter vedrører regnskabsåret.

Balancen:

Aktie
Aktiebeholdning er optaget til kursværdi pr. 31. december 2019.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi.

Gældsforpligtelser
Forpligtelser måles til pålydende værdi.
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Resultatopgørelse for 2019

Indtægter

Kontingent " .
Renter/udbytter .
Retur vedrørende Kredstræf 20 18 .
Indtægter i alt .

Udgifter

Arrangementer & aktiviteter
Fagsessions .
Generalforsamling " .
Diverse arrangementer .
Medielejr 16 .
Medlemsaktiviteter .
Delegeretmøde .

Drift og Administration
Dl administrationsaftale .
Drift af Bestyrelse .
Studentermedhjælper .
Gebyrer .
Kontor, porto, småanskaffeJser .
It-udgifter/hjernmeside .
Promovering & kommunikation .
Kurser og seminarer .
Revision .

Andre udgifter
Safety Fund .
Kravling tilskud .
Repræsentation og gaver .

Udgifter i alt .

Resultat .

Side 6

582.016
744

9.000
591.760

-173.247
-30.056
-33.798
-59.973
-10.000
-16.500
-22.920

-232.887
-40.896
-53.160
-91.379

-676
-7.427
-4.080

-17.806
-7.463

-10.000

-32.949
-20.000
-10.000
-2.949

-439.083

152.677



Balance pr. 31. december 2019

Aktiver

Likvide midler , . , , " .
Tilgode lønsum ', .. , ,
Aktier, Danske Bank , .
Omsætningsaktiver i alt , '

Aktiyer ialt ..,.." .

Passiver

Egenkapital, primo , .
Kursregulering aktiebeholdning .
Arets resultat .. ' , . , . , , .
Egenkapital ialt, , .

Dansk Joumalistforbund .
Anden gæld , , , .
Gæld ialt ",..,., .

Passiver i alt '" , , , , .
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553.282
3.069
13.200

569.551

569.551

407.978
-2.268

152.677
558.387

6.686
4.478
11.164

569.551


