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Regnskab 2020  Budget 2020  Noter  

INDTÆGTER:          

Kontingent  1.564.160  1.600.000  1  

Renter  38  0    

Bevilling fra DJs internationale pulje  0  0    

Div. Andre indtægter  0  0    

INDTÆGTER I ALT  1.564.198  1.600.000    

          

UDGIFTER          

Bestyrelse fortæring   -20.821  -30.000  2  

Bestyrelse transport  -20.842  -50.000  2  

Bestyrelse kilometer   -2.807  -5.000  3  

Bestyrelse opholdsudgifter  -50.303  -40.000  7  

Bestyrelse Fagligt Frikøb  -381.129  -415.000  4  

Øvrige møde og aktivitetsomkostninger  -16.953       

Fagligt frikøb - klubarbejde  -68.816  -150.000  4  

Diverse møder  -214  0    

Udgifter Bestyrelsen  -561.885  -690.000    

Generalforsamling  -975  -50.000    

Delegeret-/Valgmøde  0  0    

Abo. Medlemmer  -89.945  -125.000    

Medlemsarrangementer  -116.441  -25.000  5  

Organisering De nye  -67.002  -75.000  4  

Medlemsaktiviteter  -274.363  -275.000    

Nordisk & Int. Samarbejde  -23.612  -25.000  4  

Nordisk & Int. Møder refusion DJ  0  0    

Nordisk & Int. Møder  -23.612  -25.000    

Web teknisk vedligeholdelse  -9.701  -30.000    

Web redaktion  -216.170  -215.000  4  

Hjemmeside  -225.871  -245.000    

DJ administrationsaftale  -26.628  -30.000    

Gebyrer/renter  -1.337  -1000    

Gaver/repræsentation m.m.  -873  -5.000    

Kontorartikler, telefoni/dropboks, småanskaffelser  -31.649  -20.000  6  

Indkøb af PR matr.  -473  -40.000    

Lokaleleje til PR matr.  -5.976  -8.000    

Safety Fund  -20.000  -20.000    

Div. Andre omk. (Tilskud, gaver blomster)  0  -10.000    

Revisionsgennemgang  -1.388  -5.000    

Revision  0  0    



Drift og Administration  -88.324  -139.000    

Barselsfonden  -325.000  -325000    

UDGIFTER I ALT  -1.499.055  -1.699.000    

ÅRETS RESULTAT  65.144  -99.000    
  

    
Noter til enkelte af regnskabet punkter  
Som en følge af den aflyste generalforsamling 2020 er det viste budget for 2020 er ikke vedtaget på en 
generalforsamling. Bestyrelsen har derfor justeret budgettet lidt i forhold til 2019 og har informeret 
medlemmerne om indholdet.  
Note 1  Den lille nedgang i kontingentindtægterne i forhold til både 2019 og til budgettet, skyldes en del 

medlemmers nedsatte kontingent i perioder med begrænsede indtægter. En 
kontingentnedsættelse i DJ medfører et kontingent til FreelanceGruppen på 0,-.  

Note 2  Flere bestyrelsesmøder har været afholdt elektronisk og dermed er både fortæring og transport 
under det budgetterede.  

Note 3  Når transport og kilometergodtgørelse angives på hver sin konto, er det på grund af et krav for 
SKAT omkring indberetning af kilometergodtgørelse.  

Note 4  Poster markeret med note 4 omhandler aktiviteter, hvor bestyrelsen og andre kan honoreres med 
fagligt frikøb.  

Note 5  Når der er blevet trukket på midler fra Ophavsretsfonden, har FreelanceGruppen selv skullet 
supplere med yderligere 5% af det samlede beløb. I 2020 er de 5% bogført under 
Medlemsarrangementer. Fra 2021 er det ikke længere muligt at trække på midler fra 
Ophavsretsfonden, så punktet Medlemskurser OHF udgår dermed.  

Note 6  Omkostningerne til Kontorartikler m.v. er noget højere end budgetteret. Det skyldes dog ikke 
indkøb af flere blyanter, men derimod at diverse licenser til bl.a. IT-licenser er blevet bogført her. 
Fra 2021 vil alt vedrørende IT blive samlet under et og indgå sammen med bl.a. Web og 
Hjemmeside.  

Note 7  Bestyrelsen har prioriteret fysiske møder, når det har været muligt, men da forbundshuset har 
været lukket for udefrakommende det meste af 2020, har det været nødvendigt at leje lokaler 
ude i byen, hvor personalet har overenskomst. Men vi har benyttet os af fordelsaftaler.   

Aktiver     

      

Bankindestående FR.GR-Gruppen  1.347.494,00  

Andre tilgodehavender  0,00  

Ml. regn. DJ  170.335,16  

Depot Aktier FL.Gr  844,07  

AL Formue Flex  527.948,36  

      

AKTIVER I ALT  2.046.621,59  

      

PASSIVER    

      

Egenkapital pr. 31.12  2.023.232,31  



  Egenkapital pr. 1.1  1.958.087,92  

  Periodens resultat  65.144,39  

      

Kortfristet gæld  23.389,28  

  Forudbetalt kontingent  0,00  

  Hensættelser  21.589,28  

  Ml. regn. OHF  1.800,00  

  Anden gæld  0,00  

      

PASSIVER I ALT  2.046.621,59  
    
Bestyrelsens bemærkninger til regnskab 2020  

Årets resultat udviser et overskud på 65.144 kr., hvor der var budgetteret med et underskud på 99.000 kr. 
Årsagen er færre omkostninger bl.a. som følge af Corona-begrænsninger. På trods af dette beløber de 
medlemsrettede aktiviteter sig dog samlet til 724.308 kr. mod 675.561 kr. mod i 2019.   

Omkostningerne til bestyrelsesarbejdet er 128.116 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.  

  

Revisorernes bemærkninger  

Regnskab 2020 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 24. februar 2021   

  

         
Jens Utoft      Karin Bech  
Generalforsamlingsvalgt revisor  Generalforsamlingsvalgt revisor  
 


