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1.

Indledning

Vi har afsluttet

revisionen

af årsregnskabet

for 2020 for Dansk Journalistforbund.

Regnskabet udviser følgende hovedtal:

Forbundet

(t.kr.)

Gruppeliv

2020

Årets resultat

2019

2020

2019

-4.983

-12.970

-32

-71

Aktiver

47.157

44.926

5.346

5.378

Egenkapital

15.472

15.624

5.346

5.378

2.

Bemærkninger

og anbefalinger

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger

3.

eller anbefalinger.

Revision af årsregnskabet for 2020

Som valgte revisorer har vi foretaget
regnskabet

i dets nuværende

eller fremhævelse

revision af årsregnskabet

for 2020. Såfremt bestyrelsen

form, vil vi forsyne dette med en påtegning

af forhold,

bortset fra fremhævelse

Vi har i årets løb stikprøvevis

gennemgået

den for de regnskabsmæssige

bogføringen,

områder. Vi har herunder

af, at budgettal

års-

af konklusionen

ikke er revideret.

bilagsmaterialet
foretaget

uden modifikation

godkender

samt udvalgte forretningsgange

en gennemgang

af de generelle

in-

it-kontrol-

0\

Cl

E

ler. Ved vores gennemgang

har vi ikke konstateret

har gennemlæst

bestyrelsens

Der er foretaget

uanmeldt

mangler af betydning

for aflæggelsen af årsregnskabet.

Vi

referater til og med den 18. januar 2021.

beholdningseftersyn

den 29. september

2020, hvilket ikke har givet anledning til

bemærkninger.

I forbindelse

med revisionen

af årsregnskabet

har vi fra forbundets

bekræftelse

af årsregnskabets

fuldstændighed,

såsom oplysninger

ger, begivenheder

efter balancedagen

samt andre vanskeligt

formand

og sekretariatschef

om pantsætning,

reviderbare

områder,

indhentet

garantistilieiser,

retssa-

herunder eventualforplig-

telser.

Den daglige ledelse har over for os oplyst, at ledelsen ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende
undersøgelser
i årsregnskabet

af formodede

besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret

som følge af besvigelser. Bestyrelsens medlemmer

rende revisionsprotokollat,

at bestyrelsen

bekræfter

ikke har kendskab til konstaterede,

med sin underskrift
formodede

fejl

på nærvæ-

eller påståede be-

svigelser, der påvirker forbundet.
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3.1.

Revision af væsentlige poster i årsregnskabet

Vi har i det følgende redegjort for handlinger og konklusioner

på vores revision af de væsentligste

og mest

risikofyldte poster i årsregnskabet.

Vores revisionsstrategi

er tilpasset, således at der for øvrige områder, hvor risikoen for væsentlig fejlinforma-

tion er vurderet lav, kun er foretaget et minimum af revisionshandlinger.

3.1.1.

Kontingentindtægter

Som led i vores revision har vi identificeret

og testet væsentlige kontroller

medlemmer,

opkrævning, indbetaling, rykning, fordeling, bogføring og afstemning af kontingentindtægter.

den af forbundet

udarbejdede

sen, at kontingentindtægter

for oprettelse

sandsynliggørelse af kontingentindtægterne.

gørelsen er udarbejdet ved at gange antallet af medlemmer
for hver måned. Sandsynliggørelsen har resulteret

herunder forretningsgangene

og

i relation til forbundets

Vi har gennemgået

kontingentindtægter,

til sikring af fuldstændighed

periodisering

af

Sandsynlig-

i hver kategori med den aktuelle kontingentsats

i acceptabel afvigelse. På baggrund heraf vurderer ledel-

er nøjagtig indregnet i årsregnskabet.

Vi har endvidere kontrolleret,

at kontingentet

er opkrævet med de satser, der er vedtaget på delegeretmødet.

er
I J

~
er
::::

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

3.1.2.

Administrationsbidrag

Dansk Journalistforbund
Kommunikation

har indgået en administrationsaftaie

og Sprog, Journalisten og Ophavsretsfonden.

med Arbejdsløshedskassen
Vi har kontrolleret,

for Journalistik,

at administrationsbidraget

er opkrævet i henhold til den indgåede aftale for 2020.

Vi har stikprøvevist efterprøvet

beregning af fordelingsnøgler

rører de med administrationen

forbundne

og undersøgt, at de fordelte omkostninger

ved-

omkostninger.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
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3.1.3.

Resultatopgørelsesposter

Til belysning af udvikling i forbundets
andre indtægter, har vi udarbejdet

indtægter

og omkostninger,

for administrationsaftaler

og

nedenstående oversigt:

2020

Medlemskontingent

elimineret

2020

2019

2019

2018

2018

t.kr.

Indeks

t.kr.

Indeks

t.kr.

Indeks

72.612

101

73.291

102

72.186

100

Administrationsbidrag

O

O

Journalisten, indtægter

2.064

116

1.891

106

1.780

100

Andre indtægter

1.054

120

876

100

875

100

75.730

101

76.058

102

74.841

100

2.970

96

3.445

111

3.100

100

Administration

10.191

100

10.907

107

10.218

100

Faglig virksomhed

Indtægter i alt
Forbundsledelse

O

45.874

89

53.592

104

51.709

100

It

5.203

116

4.670

104

4.481

100

Drift af forbundskontoret

8.100

91

8.788

98

8.936

100

-o

Andre omkostninger

O

O

12

150

8

100
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Omkostninger

3.1.4.

i alt

72.338

92

81.414

104

78.452

100

Overskudsdisponering

Hovedbestyrelsen

har vedtaget, at egenkapitalen

i Dansk Journalistforbund

tingentindtægter,

hvilket svarer til t.kr. 15.472 og egenkapitalen

konflikt ydelse på det største overenskomstområde.

skal modsvare 3 måneders ko n-

i Sikringsfonden mindst svarer til en måneds

En måneds konflikt ydelse på det største overenskomst-

område udgør

Der er overført t.kr. 4.831 (2019: t.kr. 13.237) fra Sikringsfonden til egenkapitalen
så egenkapitalen i forbundet

3.2.

er i overensstemmelse

i Dansk Journalistforbund,

med ovennævnte kriterier.

Ledelsesberetning

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning,

der indeholder en retvisende redegørelse i over-

ensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet
ledelsesberetningen.

ledelsesberetningen,

men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst

Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte

revision af års-

regnskabet.

Vi har i det følgende redegjort for handlinger og konklusioner

på vores revision af de væsentligste

og mest

risikofyldte poster i årsregnskabet.
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Vores revisionsstrategi
tion er vurderet

4.

er tilpasset, således at der for øvrige områder,

lav, kun er foretaget

et minimum

Udførte assistance- og/eller

af revisionshandlinger.

rådgivningsopgaver

Vi vil i det følgende redegøre for den af os udførte regnskabsmæssige

Udarbejdelse

af årsregnskabet

slutnings- og efterposteringer
Skattemæssig

5.

hvor risikoen for væsentlig fejlinforma-

assistance og rådgivning:

for 2020. Vi har i den forbindelse
pr. 31. december

assisteret

med udarbejdelse

af af-

2020

assistance

Lovpligtige erklæringer, gengivelsen af fremhævelse

af forhold i erklæringerne

på års-

regnskabet, samt revisionens formål og udførelse
5.1.

Erklæringer

Vi har forsynet årsregnskabet

med følgende erklæringer:

"Konklusion

Vi har revideret årsregnskabetfor
Sikringsfonden for regnskabsåret
sultatopgørelse,

Dansk Journalistforbund,

Gruppeliv for ledige og efterlønsmodtagere

1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt reqnskabspraksis,

balance og noter. Årsregnskabet

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet

re-

udarbejdes efter årsregnskabsloven.

giver et retvisende billede af forbundets

elle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af forbundets
december 2020 i overensstemmelse

samt

aktiver, passiver og finansi-

aktiviteter for regnskabsåret

1.januar - 31.

med årsregnskabsloven.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Forbundet har medtaget

budgettal i resultatopgørelsen

og noterne. Disse har ikke været underlagt revision."
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5.2.

Revisionens formål, udførelse og omfang samt ledelsens og revisors ansvar

Vedrørende
tokollat

revisionens formål, udførelse og omfang samt revisors ansvar henvises til vores tiltrædelsespro-

af 9. marts 2018, side 210 - 215.

København, den 25. marts 2021
Ri Statsautoriseret

Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 5337 19 14

Martin Pedersen
statsautoriseret
revisor
MNE-nr. mne34149

6.

Hovedbestyrelsens

underskrift

Fremlagt på hovedbestyrelsesmødet,

den 25. marts 2021.

Tine Johansen

Allan Boye Thulstrup

forbundsformand

næstformand

Frederik Monrad Juel

Freja Wedenborg

Henrik Friis Vilmar

Karen Hedegaard

Maj Munk

Elisabeth Hamerik Schwarz

Johnny Frederiksen

Palle Jensen

Sebastian Risbøl Jacobsen

Sus Falch

Thiide Høybye

Per Schultz-Knudsen

Anders Stoffer
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