REGNSKAB FOR 2017 for
Foreningen for Undersøgende
Journalistik
Adresse:, Danhaven 40, 2500 Valby

Dette regnskab for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 for Foreningen for
Undersøgende Journalistik ved formand John Hansen er udarbejdet på baggrund af
foreningens bogføring. Der er ikke foretaget revision.
Ved udfærdigelsen af regnskabet er ind- og udbetalinger opgjort pr 31.12.2017.
Foreningens bilag er gennemgået, og der er foretaget afstemning af likvide beholdninger.
Det er min opfattelse, at regnskabet opfylder lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse og
giver et retvisende billede af årets resultat samt den økonomiske stilling på
statusfidspunktet.
København 11. april 2018

Krest,_..M.o e9*&I1unksgaard
Kasserer

Revisorernes påtegning:
Vi har foretaget en gennemgang af foreningens regnskab for 2016, ligesom vi ved stikprøver
har gennemgået foreningens bogføring og bilag. På denne baggrund er det vor opfattelse, at
foreningen ikke er påført unødvendige eller urimelige udgifter, og at der generelt ikke kan
rettes kritik mod de økonomiske dispositioner

København, 2018

København, 2018

///ç-/t
Tom Heinemann

Staffan Dahllöf

-_r
Kritisk revisor

Kritisk revisor

ResultatopgØrelse for
Foreningen for Undersøgende
Journalistik 2016
Noter til
Resultat (i Kroner)

2016

2017

2016

2015

INDTÆGTER
Kontingent

1

31.800

42.586,00

47.894

Tilskud

2

10.000

20.000,00

10.000

Møder og workshops

3

1.430

1.485,00

1.653

Graverdagen/Fagfesfival

4

112.600

11.593,00

67.250

126.797

Tilbagebetaling af lân
INDTÆGTER I ALT

60.000
5

215.830,00

75.664,00

Graverdagen 2015

6

0

17.032,75

Sikring af videre drift

7

0

10.000,00

Møder og workshops

8

32.215,26

35.682,79

36.493

Egne rejseudgifter og bestyrelsesmøder

9

10.335,63

13.021,00

15.852

Administration

10

3.596,18

4.084,16

8.761

Graverdagen/Fagfesfival

11

140.190,95

17.386,25

151.241

Lån

12

50.000

UDGIFTER I ALT

13

236.338,02

97.456,95

212.347

RESULTAT

14

-20.508,02

-21.792,95

-85.550

UDGIFTER

Noter
1. Konfingentindtægterne er fortsat faldende, hvilket kun kan have en årsag. Vi skal i det kommende
år (igen) have fokus på medlemshvervning og opdatering af medlemskartotek.
2. Tilskuddet vedrører Cavling-arrangementet
3. Indtægterne er på 2016-niveau og vi oplever generelt interesse fra ikke-medlemmer for særligt
Cavling-arrangementet.
4. Indtægten stammer fra billetsalg til Graverdagen samt tilskud fra fonde pâ 45.000 kr. I alt er opnået
tilskud på 65.000 kr, Men de sidste 20.000kr Er først indbetalt i 2018.
5. Dels har vi fået de. 10.000 kroner tilbage, som vi flyttede over på en anden konto i 2016 for at sikre
foreningens videre drift i forbindelse med en trussel om lukning af konto dels har vii 2017 ydet lån
på 50,000 kr Til den internationale forening, som er tilbagebetalt.
-

6. Fraregnes de tilbagebetalte lån er de reelle indtægter på Ca. 155.000 kr. Hvilket især skyldes de
flotte tilskud til Graverdagen.
7. I forbindelse med kasserer-skifte, hvor Danske Bank i 2016 truede med at fasifryse kontoen,
besluttede bestyrelsen at trække et beløb fra FUJ’s konto som ville kunne sikre den videre drift for en
periode ind til der igen var adgang til foreningens midler. Pengene har stået på en konto hos den
tidligere kasserer, og er ikke blevet brugt af, da vi aldrig mistede adgang til kontoen. Pengene var ved
en beklagelig fejl ikke blevet filbageført før 2017, og tæller derfor som en udgift i 2016-regnskabet,
men tæller som indtægt i 2017-regnskabet.
8. Udgifter til medlemsmøder og workshops er på niveau med foregående år.
9. Udgifter til bestyrelsens rejser til graverkonferencer mv. er det laveste de seneste tre år.
10. Administration dækker over bankgebyrer, udgifter til drift af hjemmeside mv.
11. Graverdagen var 10.000 kr Billiere end sidst.
12. Udlån til den internationale forening.
13. Fraregnes lånet på 50.000kr Er udgiftniveauet ca. 185.000kr Hvilket er markant lavere end i
2014, hvor der også afholdtes Gravderdagen.
14. Foreningen anser resultatet for at være yderst tilfredsstillende i et àr med afholdelse af
Graverdagen, på trods af faldende kontinggenfindtægter. Medregnes tilskuddet til Graverdagen på
20.000kr Som først gik ind i 2018 er der stort se tale om et nul.

BALANCE 31.12.2016
(i kroner) for FUJ
2017

2016

2015

2014

Bankkonto, Danske Bank

84.342,80

104.850,82

126.643,77

212.193,86

Aktiver i alt

84.342,80

104.850,82

126.643,77

212.193,86

168.252,00

Aktiver
Likvide beholdninger

Passiver

Egenkapital
Egenkapital primo

104.850,82

126.64377 212.193,00

Årets resultat

-20.508,02

-21.792,95

-85.550,09

43.941,00

Egenkapital i alt

84.342,80

104.850,82

126.642,91

212.193,00

Passiver i alt

84.342,80

104.850,82 126.642,91 212.193,00

