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  Regnskab 2019 Budget 2019 

     

INDTÆGTER: 1.616.268 * 1.410.000 

Kontingent 1.615.834 1.410.000 

Renter 434 0 

Bevilling fra DJs internationale pulje 0 0 

Div. Andre indtægter 0 0 

INDTÆGTER I ALT 1.616.268 1.410.000 

     

UDGIFTER     

Udgifter Bestyrelsen -591.317 -750.000 

Bestyrelse fortæring  -19.754 -63.333 

Bestyrelse transport -52.686 -63.333 

Bestyrelse kilometer ** -2.344   

Bestyrelse opholdsudgifter -34.684 -63.333 

Bestyrelse Fagligt Frikøb -407.294 -410.000 

Faglig frikøb klubarbejde *** -72.581 -150.000 

Konferencer -1.975   

     

Medlemsaktiviteter -304.847 -420.000 

Generalforsamling -63.555 -50.000 

Delegeret-/Valgmøde -1.381 -5.000 

Abo. Medlemmer -90.925 -150.000 

Medlemsarrangementer -34.104 -25.000 

Medlemskurser OHF -84.547 -100.000 

Rekruttering -30.334 -75.000 

Solidaritetsprisen 0 -15.000 

     

Nordisk & Int. Møder -23.296 -25.000 

Nordisk & Int. Samarbejde -23.296 -25.000 

Nordisk & Int. Møder refusion DJ 0 0 

     

Hjemmeside -220.970 -245.000 

Web teknisk vedligeholdelse -25.284 -30.000 

Web redaktion -195.686 -215.000 
 

*) I regnskabet for 2019 indgår indskud til barselsfonden i det samlede kontingent. De bliver 

efterfølgende udgiftsført. Budgettet for 2019 blev vedtaget uden indskuddet til barselsfonden. Derfor 

er der den store forskel på regnskab og budget for kontingentindtægter. 

**) Når transport og kilometergodtgørelse angives på hver sin konto er det på grund af et krav for SKAT 

omkring indberetning af kilometergodtgørelse. 

***) Fagligt frikøb til klubarbejde er bogført under Bestyrelsens udgifter, men skulle rent faktisk have været 

placeret under Medlemsaktiviteter. Fejlposteringen har ingen indflydelse på regnskabet som sådan 

eller på årets resultat.  



 
 

  Regnskab 2019  Budget 2019  
Drift og Administration -71.363 -137.000 

  DJ administrationsaftale -26.304 -28.000 

  Gebyrer/renter -1.813 0 

  Gaver/repræsentation m.m. -2.432 -5.000 

  Kontorartikler, telefoni/dropboks, småanskaffelser -23.856 -25.000 

  Indkøb af PR matr. -9.734 -40.000 

  Lokaleleje til PR matr. -5.976 -6.000 

  Safety Fund 0 -20.000 

  Div. Andre omk. (Tilskud, gaver blomster) 0 -9.000 

  Revisionsgennemgang -1.248 -4.000 

  Revision 0 0 

     

Barselsfonden -201.980 0 

     

UDGIFTER I ALT -1.413.773 -1.577.000 

     

PERIODENS RESULTAT 202.495 -167.000 
 

  



 
 

BALANCE  

  

AKTIVER  

  

Bankindestående FR.GR-Gruppen 1.368.413 

  

Kontingentrestance 423 

Andre tilgodehavender 92.867 

Ml. regn. OHF -40.530 

Ml. regn. DJ 69.196 

  

Depot Aktier FL.Gr 1.019 

AL Formue Flex 528.050 

  

AKTIVER I ALT 2.019.438 

  

  

Egenkapital pr. 31.12 1.958.088 

  Egenkapital pr. 1.1 1.755.593 

  Periodens resultat 202.495 

  

Kortfristet gæld 61.351 

  Forudbetalt kontingent 0 

  Hensættelser 61.351 

  

  Anden gæld 0 

  

PASSIVER I ALT 2.019.438 
  



 
 

Regnskab 2018 

Med henblik på at kunne sammenligne regnskab 2019 med regnskab 2018 skulle 2018 have været 

medtaget som en kolonne i regnskab 2019, men tekniske udfordringer har forhindret dette. 

Derfor indsættes det samlede driftsregnskab fra 2018 her: 

  



 
Bestyrelsens bemærkninger til regnskab 2019 

Årets resultat udviser et overskud på 191.000 kr., hvor der var budgetteret med et underskud på 167.000 

kr. Årsagen er dels færre omkostninger til bestyrelsesmøder, drift og administration og dels lidt mindre 

aktivitet på nogle medlemsrettede aktiviteter, som er afhængige af hhv. medlemmernes egen mulighed for 

at medvirke og den tid bestyrelsens medlemmer kan afsætte til fagligt arbejde.  

De samlede omkostninger til medlemsrettede aktiviteter beløber sig dog samlet til kr. 675.561 kr. mod et 

budget på 775.000 kr.  

Omkostningerne til bestyrelsesarbejdet er 151.000 kr. lavere end budgetteret. Det skyldes færre 

omkostninger til ophold og transport og en bevidst besparelse på mødeomkostninger, herunder fortæring. 

Praksis for bestyrelsens transport er, at man primært benytter sig af offentlig transport og afregnes efter 

rejseplanen standard-billet, hvis man vælger at køre i egen bil. I det tilfælde hvor det er umuligt eller alt for 

tidkrævende, og man må køre i bil, afregnes km efter statens høje km-takst for op til 50 km og derudover til 

den lave takst. Kilometer-afregningen posteres særskilt af hensyn til DJs indberetningspligt og 

medlemmernes indsigt i udgiften. 

Ved en fejl er posten Fagligt frikøb for klubarbejde anbragt i gruppen Udgifter bestyrelsen. Det skal rettelig 

stå under medlemsaktiviteter på linje med Rekruttering/organisering. Det vil blive ændret, og er allerede 

ændret i budgetforslag 2020.  

På indirekte medlemsaktiviteter er der et lavere forbrug på 129.000 kr. Her er det især 

medlemsabonnementer, hvor et er opsagt, fordi det var urentabelt, der gør udslaget.  

På Drift og administration er der et lavere forbrug på 65.000 kr. Dette skyldes primært at det ikke har været 

nødvendigt med indkøb af pr-materiale og at beslutningen om tilskud til Safety Fund ikke blev aktiveret. 

  



 
 

 

Revisorernes bemærkninger 

Regnskab 2019 for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund er revideret og de foretagne 

økonomiske dispositioner giver ikke anledning til kritiske bemærkninger. 

Vi har kontrolleret at indestående på bankkonti og depoter er i overensstemmelse med det bogførte. 

Vi har gennemgået kassererens egne bemærkninger til regnskabet og kan tilslutte os dem. 

Vi har ikke i vores gennemgang af regnskab og bilagsmateriale fundet anledning til yderligere 
bemærkninger, hvorfor vi anbefaler regnskabet til generalforsamlingens godkendelse uden 
forbehold. 

København, den 25. februar 2020 

 

Kar in Bech 


