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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Medieforbundet
i Danmarks Radio.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. okto-
ber 2021 - 30. september 2022.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 23. november 2022

Bestyrelse

Ricki Morey Jens P. M. Nielsen Henrik Skov Larsen
formand næstformand

Charlotte Mai Rosendal-Poder Jakob Helmer Mørck Morten Stig Nielsen

Asser Bo Paludan Niels Gunnar Bagh Karin Berg
kasserer

Carsten Skjød Victor Nellemann Henrik Torp Hansen

Frank Selchau Thomsen Leise Fonager Godt
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Medieforbundet i Danmarks Radio

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Medieforbundet i Danmarks Radio for regnskabsåret 1. oktober 2021 -

30. september 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgø-
relse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. okto-

ber 2021 - 30. september 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revi-

sionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af forbundet i
overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer

for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom
vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse,

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

Fremhævelse af forhold

Forbundet har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for 2021/22 medtaget de af ledelsen godkendte
resultatbudgetter for 2021/22 og 2022/23. Resultatbudgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke

været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser

for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-

skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
likvidere forbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.

Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i

Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger,
som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

· Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.

Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, do-
kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol.

· Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-

kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forbundets ev-
ne til at fortsætte driften.

Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre op-
mærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkeli-

ge, modificere vores konklusion.
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisi-
onspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at forbundet ikke længere

kan fortsætte driften.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-

oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-

cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-

bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 23. november 2022

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Martin Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34149
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Interne revisorer

I henhold til forbundets vedtægter har vi foretaget en kritisk gennemgang af bilagsmaterialet og fundet det i
overensstemmelse med bogføringen.

Vi har ikke foretaget lovpligtig revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen.

København, den 23. november 2022

Jakob Breck Ebbe Kallmeyer
intern revisor intern revisor
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Forbundsoplysninger

Forbundet Medieforbundet i Danmarks Radio
c/o DR Byen
Emil Holms Kanal 20, Opgang 8-2
2300 København S

Telefon: 33 14 33 55
Telefax: 33 14 33 03

CVR-nr.: 34 50 29 19
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Hjemsted: København

Bestyrelse Ricki Morey, formand
Jens P. M. Nielsen, næstformand
Henrik Skov Larsen
Charlotte Mai Rosendal-Poder
Jakob Helmer Mørck
Morten Stig Nielsen
Asser Bo Paludan
Niels Gunnar Bagh, kasserer
Karin Berg
Carsten Skjød
Victor Nellemann
Henrik Torp Hansen
Frank Selchau Thomsen
Leise Fonager Godt

Revision Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Skagensgade 1
2630 Taastrup
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Ledelsesberetning

Forbundets væsentligste aktiviteter
Forbundets formål er at varetage medlemmernes interesser udadtil og over for ledelsen, især vedrørende

løn- og arbejdsvilkår. Desuden at medvirke til kollegialt samvirke medlemmerne imellem.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Samlet egenkapital udgør pr. 30. september 2022 t.kr. 25.164 (30. september 2021: t.kr. 28.147).

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Medieforbundet i Danmarks Radio for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021/22 er aflagt i danske kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdiregulerin-

ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herun-
der afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regn-

skabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forbundet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå forbun-
det, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Kontingentindtægter

Kontingentindtægter omfatter årets kontingent, opkrævet fra medlemmerne.

Diverse indtægter

Andre indtægter, herunder tilskud og overenskomstbestemte midler mv., indregnes når indtægten er ind-

betalt til forbundet.

Diverse omkostninger

Diverse omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til forbundets aktivitet.
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Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger
til social sikring m.v. til forbundets medarbejdere.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skattepligt

Forbundet er skatte- og selvangivelsespligtig af finansielle indtægter med forholdsmæssigt fradrag af drifts-

omkostninger.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduce-

res med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrø-
rende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Egenkapitalen består af formue.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

Note
2021/22

kr.

Budget
2021/22

(Urevideret)
kr.

2020/21
kr.

Budget
2022/23

(Urevideret)
kr.

Kontingenter 956.406 948.000 906.200 959.200

2 Finansielle indtægter 38.716 60.000 52.401 60.000
Administrationsrefusion 100.000 103.000 100.000 103.000

Indtægter 1.095.122  1.111.000 1.058.601  1.122.200

3 Personaleomkostninger 489.641 474.800 474.993 503.068
4 Administrationsomkostninger 133.466 120.000 129.050 120.000

5 Repræsentation, gaver og møder 160.493 137.000 8.587 147.000
6 Kontingenter 86.839 83.000 73.149 83.000
7 Diverse omkostninger 37.699 30.000 53.181 49.500

8 Finansielle omkostninger 7.593 0 980 0

Omkostninger 915.731 844.800 739.940 902.568

Resultat før foreningsskat 179.391 266.200 318.661 219.632
9 Foreningsskat 0 0 5.674 0

Resultat, Medieforbundet i DR 179.391 266.200 312.987 219.632

Medlemspleje -13.260 -329
10 Resultat af Overenskomstfonden -3.133.960 965.022

11 Resultat af Uddannelsesfonden -54.515 30.448
12 Resultat af Blankbåndsfonden 0 -46.176
13 Resultat af Videreudnyttelsesmidler -4.572 62.500

Årets resultat i alt -3.026.916 1.324.452
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Balance 30. september

Note
2022

kr.
2021

kr.

Aktiver
Tilgodehavender

Tilgodehavende udbytteskat 249.357 152.256
Andre tilgodehavender 0 4.164

Periodeafgrænsningsposter 14.770 18.424

Tilgodehavender 264.127 174.844

Værdipapirer
Værdipapirer, Overenskomstfonden 22.406.657 25.699.918

Værdipapirer 22.406.657 25.699.918

14 Likvide beholdninger 2.886.493 2.659.063

Omsætningsaktiver i alt 25.293.150 28.358.981

Aktiver i alt 25.557.277 28.533.825
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Balance 30. september

Note
2022

kr.
2021

kr.

Passiver
Egenkapital 25.164.174 28.147.207

Egenkapital 25.164.174 28.147.207

Skyldig skat 0 157.613

Langfristede gældsforpligtelser 0 157.613

Feriepengeforpligtelse samt indefrosne feriepenge 19.000 66.305

Skyldige lønposter 8.263 17.770
Skyldig revision 78.400 73.600

Periodeafgrænsningsposter 47.866 27.445
Øvrige skyldige omkostninger 83.509 0
Afsat til rettighedshavere, Blankbåndsfonden 0 35.594

Afsat til kollektiv brug, Blankbåndsfonden 0 8.291
Skyldig skat 156.065 0

Kortfristede gældsforpligtelser 393.103 229.005

Gældsforpligtelser i alt 393.103 386.618

Passiver i alt 25.557.277 28.533.825
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Egenkapitalopgørelse

MDR

Over-
enskomst-

fonden
Uddannel-
sesfonden

Videreudnyt-
telsesmidler I alt

Egenkapital primo 3.182.740  24.299.266 -203.369 912.453  28.191.090
Årets resultat 166.131  -3.133.960 -54.515 -4.572  -3.026.916

Egenkapital ultimo 3.348.871  21.165.306 -257.884 907.881  25.164.174
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Noter

Note 1.  Hovedaktivitet

Medieforbundet i Danmarks Radio er et selvstændigt fagforbund, hvis formål er at varetage medlemmernes

interesse udadtil og over for ledelsen, især vedrørende løn- og arbejdsvilkår. Desuden medvirke til kollegialt
samvirke medlemmer imellem.

2021/22
kr.

2021/22
Budget

(Urevideret)
kr.

2020/21
kr.

2022/23
Budget

(Urevideret)
kr.

Note 2.  Finansielle indtægter

Renteindtægter 38.716 60.000 52.401 60.000

38.716 60.000 52.401 60.000

Note 3.  Personaleomkostninger

Løn, sekretariatet 406.721 390.000 391.454 394.704
Pension, sekretariatet 65.482 72.000 63.024 94.264

Feriepengeforskydning 7382 6.000 8.403 7.300
Gruppeliv, ATP og andre sociale

ydelser m.v. 7.556 5.000 7.118 5.000
Helbredssikring 0 1.800 0 1.800

Kursus 2.500 0 4.994 0

489.641 474.800 474.993 503.068

Note 4.  Administrationsomkostninger

Lønsumsafgift 31.730 34.000 22.263 34.000
Kontor, gebyr og forsikring 10.374 19.000 8.548 19.000

Hjemmeside 15.019 0 17.144 0
Revision og regnskabsassistan-

ce 73.131 67.000 77.619 67.000
Revision og regnskabsassistan-

ce, tidligere år 3.212 0 3.476 0

133.466 120.000 129.050 120.000
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Noter

2021/22
kr.

2021/22
Budget

(Urevideret)
kr.

2020/21
kr.

2022/23
Budget

(Urevideret)
kr.

Note 5.  Repræsentation, gaver
og møder

Gaver 22.176 10.000 4.404 10.000

Repræsentation 4.138 5.000 0 5.000
Generalforsamling 4.394 7.000 0 7.000
Bestyrelsesmøder/bestyrelses-

arrangementer 80.439 62.000 3.205 62.000
Kreds- og medlemsmøder 44.166 43.000 303 43.000

Diverse forhandlinger 5.180 10.000 675 20.000

160.493 137.000 8.587 147.000

Note 6.  Kontingenter
KUV, kontingent 18.855 20.000 18.383 20.000

FH, kontingent 39.175 40.000 36.902 40.000
FH, juridisk bistand 25.059 18.000 14.114 18.000
FH Onlineskole 3.750 5.000 3.750 5.000

86.839 83.000 73.149 83.000

Note 7.  Diverse omkostninger

Rejser og kørsel 26.405 30.000 -324 40.000
Småanskaffelser 2.800 0 43.505 0

Øvrige omkostninger 8.494 0 10.000 9.500

37.699 30.000 53.181 49.500

Note 8.  Finansielle omkostninger

Renteomkostninger m.v. 6.978 0 153 0

Interne renter 615 0 827 0

7.593 0 980    0
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Noter

2021/22
kr.

2020/21
kr.

Note 9.  Foreningsskat

Skat vedrørende året 0 5.674

Foreningsskat 0 5.674

Note 10.  Overenskomstfonden

Renteindtægter 11.901 19.028
Modtagne udbytter 476.291 746.231

Kursgevinst på værdipapirer 0 945.296

Indtægter 488.192 1.710.555

Medlemsarrangementer 156.048 107.225
Gebyrer 24.966 25.871

Revisor 15.800 14.500
Administrationsbidrag 100.000 100.000

Interne renteomkostninger 51.364 67.604
Kurstab på værdipapirer 3.273.974 279.942

Skat vedrørende året 0 150.391

Omkostninger 3.622.152 745.533

Årets resultat -3.133.960 965.022

Dispositionsret

Jf. Overenskomstfondens vedtægter § 3, stk. 3 og 4 fremgår:

”Stk. 3 Uanset stk. 1 kan MDRs bestyrelse disponere over fondens midler til dækning af udgifter hidrørende

fra medlemspleje. Dog skal fonden til en hver tid have midler til at dække medlemmernes aktuelle løn ekskl.
pension og genetillæg i minimum 3 måneder. Opgørelsen af medlemmernes aktuelle løn sker hvert år ulti-

mo februar ved at sammenholde de senest tilgængelige lønoplysninger fra DR med antallet af medlemmer
ultimo februar. Ikke anvendte midler kan overføres fra regnskabsår til regnskabsår.

Stk. 4. Såfremt MDRs bestyrelse vedtager at disponere over fondens midler jf. stk. 3, skal der i forbindelse
med beslutningen foretages en opgørelse af medlemmernes aktuelle løn som vedlægges beslutningen, hvis

seneste opgørelse er mere end 6 måneder gammel.”
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Noter

2021/22
kr.

2020/21
kr.

Note 11.  Uddannelsesfonden

Modtaget fra DR 55.990 52.872

Renteindtægter 615 827

Indtægter 56.605 53.699

Kursus 11.250 0

Revisor 10.500 10.000
Rejser og kørsel 14.417 0
KUV - årsmøder 64.962 0

Interne renteomkostninger 9.991 13.251

Omkostninger 111.120 23.251

Årets resultat -54.515 30.448

Note 12.  Blankbåndsfonden

Renteindtægter 0 5.777

Indtægter 0 5.777

Revisor 0 4.600
Gebyrer 0 125

Renteomkostninger 0 10.383
Uddelt midler 0 36.845

Omkostninger 0 51.953

Årets resultat 0 -46.176
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Noter

2021/22
kr.

2020/21
kr.

Note 13.  Videreudnyttelsesmidler

Tilskud fra DR 113.800 109.751
Renteindtægter 17.250 23.214

Indtægter 131.050 132.965

Revisor 5.200 4.500
Kursus 50.041 31.200
Rejser og kørsel 70.937 23.785

Gebyr 250 250

Renteomkostninger 9194 9.182

Skat vedrørende året 0 1.548

Omkostninger 135.622 70.465

Årets resultat -4.572 62.500

Note 14.  Likvide beholdninger

(kr.) MDR
Overenskomst-

fonden
Uddannelses-

fonden
Videreudnyttel-

sesmidler I alt

Bankinde-
stående 1.953.976 106.884 196.599 629.034 2.886.493

1.953.976 106.884 196.599 629.034 2.886.493
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