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PFFAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BOD, Kl, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN 

Foreningsoplysninger 

Foreningen PF Personaleforeningen 

Weidekampsgade 10 

2300 København S 

Telefon 

CVR-nr. 

Hjemsted 

Regnskabsår 

33 70 32 20 

14 53 63 96 

København 

1. januar- 31. december 

Forretningsudvalg Formand Annika Rosendal, KL 

Næstformand Jan Jørgensen, BDO 

Kredsformand Joan Sørensen 

Sekretær Jette Kyhl, KL 

Kasserer Morten Bang, BDO 

Revision Vakant 

Pengeinstitut Lån & Spar Bank A/S 
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FFAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BOO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN 

Forretningsudvalgets påtegning 

Forretningsudvalget har på FU-møde den 17. juni 2020 behandlet og godkendt årsregnskabet for 2019 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den af Forretningsudvalget valgte regnskabspraksis, 
jævnfør afsnittet om anvendt regnskabspraksis samt vedtægtens bestemmelser. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, så årsregnskabet giver et retvisende billede af 
PF's aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

Ingen af PF's aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold, og der påhviler ikke PF eventu 
alforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret 
ningen omhandler. 

København, den 17. juni 2020 

/1_)~~--- 

~~~¿__,/ 
Annika Rosendal 

cæ .... " ~-----~-~tt_ ... d -- 

Jette yhl 
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PFFAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BDO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN 

Den uafhængige revisors erklæring til Forretningsudvalget for PF 

Til forretningsudvalget for PF-Personaleforeningen 

Jeg har revideret årsregnskabet for PF for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter 
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 7 i 
regnskabet samt foreningens vedtægter. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med god regnskabskik og den på side 7 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis. Ledelsen 
har desuden ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et års 
regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Det er revisors ansvar at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af den udførte revision. 
Jeg har udført min revision i overensstemmelse med god revisionsskik. Dette kræver, at revisor overhol 
der etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregn 
skabet er uden væsentlig fejlinformation. 

Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens finansielle aktiviteter for 
regnskabsåret 2019 i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 7 i regn 
skabet samt foreningens vedtægter. 

Roskilde, den fJÍ- 90 ft 
!✓•A~~~ 
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F FAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BOO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN 

Forretningsudvalgets beretning for 2019 

Foreningens formål er "at varetage medlemmernes interesser med hensyn til løn, pension, ansættelse 
og arbejdsvilkår samt sikre, at TR'ere og bestyrelsesmedlemmer får tilbudt relevant uddannelse, herun 
der PF-seminar, til varetagelse afTR-/bestyrelsesopgaver''. Samtidig skal forretningsudvalget sikre udvik 
ling af foreningen og TR'ernes virke. Foreningens opgaver fremgår af foreningens hjemmeside: www.pf 
personaleforeningen.dk 

Regnskabsaflæggelse 

Foreningens regnskab for 2019 er behandlet og godkendt på forretningsudvalgsmødet den 17. juni 
2020. 

Den økonomiske udvikling 

PF har i 2019 haft et underskud på 25.818 kr. mod budgetteret 0,00 kr. Ultimo 2019 udgør de samlede 
aktiver 897.988 kr. Egenkapitalen udgør 897.988 kr. 

Begivenheder efter statusdagen 

Efter statusdagen er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig 
indflydelse på bedømmelse af årsregnskabet. 

Forventninger til fremtiden 

Kontingent til SAFU er for 2019 blevet aftalt til 83,02 kr. pr. medlem pr. måned og reguleres med netto 
prisindekset. 

Forretningsudvalget har fortsat fokus på at hverve nye medlemmer. Alligevel har det betydet, at PF har 
haft en nedgang i antallet af medlemmer til 108 medlemmer pr. l. januar 2020. Forretningsudvalget og 
tillidsrepræsentanterne vil derfor også i 2020 have fokus på hvervning af medlemmer. 

Vi tænker, fortsætte arbejdet i kredsene med små medlemsarrangementer/aktiviteter for at sikre syn 
liggørelse af PF, som faglig organisation. På grund af GDPR vil der ligeledes kunne forekomme en række 
ekstra udgifter til ny hjemmeside, sikker mails osv. 

Deltagelse i organisationsarbejdet i PF i arbejdstiden for de faglige repræsentanter, ansat i BDO, vil fort 
sat kunne komme til at betyde øgede omkostninger til lønkompensation. Forretningsudvalget har behov 
for at kunne yde kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i nødvendigt omfang for disse repræsentan 
ter efter nærmere fastsatte regler af forretningsudvalget. 

Kapitalanbringelsen 

PF's likvide midler er anbragt som indestående på bankkonto i Lån & Spar Bank A/S med en lille positiv 
rentetilskrivning. 
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PF FAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BOO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for 2019 er aflagt i overensstemmelse med den af Forretningsudvalget valgte regnskabs 
praksis samt vedtægtens bestemmelser. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. 

Kontingentet 

Kontingentet indregnes i resultatopgørelsen i det kalenderår, som kontingentet vedrører. 

Bestyrelsesom kost ni nger 

Bestyrelsesomkostninger omfatter honorar, rejseomkostninger og øvrige bestyrelsesrelaterede omkost 
ninger. 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter, omkostninger til hjemmesider, forsikringer m.m. 

Andre driftsomkostninger 

Kontingent til SAFU, TR-seminarer, kredsmøder m.m. 

Finansielle indtægter 

Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier. 

Finansielle udgifter 

Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån samt nedskrivning af tilgodehaven 
der. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi eventuel reduceret med nedskrivning til imødegåelse af for 
ventede tab på baggrund af en individuel vurdering. 

Gældsforpligtelser 

Kortfristede gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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PF FAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BOO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN 

Resultatopgørelse for perioden l. januar til 31. december 2019 

Budget 2019 2019 2018 

Nettoomsætning 264.520 241.416 268.532 1 

Indtægter i alt 264.520 241.416 268.530 

Bestyre lsesom kostn i nge r 84.500 64.572 64.522 2 

Administrationsomkostninger m.m. 21.020 21.718 18.417 

Andre driftsomkostninger 46.000 64.235 26.567 3 

SAFU 115.000 117.556 122.550 

Udgifter i alt 266.520 268.082 232.167 

Resultat før finansielle poster 

Renteindtægter 
m.m. 

Årets resultat 

Resultatdisponering 

Overført til egenkapitalen 

Disponeret i alt 

-2.000 -26.666 36.252 

2.000 848 2.236 

o -25.818 38.599 

o 

o 
-25.818 

-25.818 

38.599 

38.599 
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PFFAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BDO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN 

Balance pr. 31. december 2019 

Aktiver 2019 2018 

Omsætningsaktiver 

Likvide beholdninger 897.988 923.806 

Omsætningsaktiver i alt 897.988 923.806 

Aktiver i alt 897.988 923.806 

Passiver 

Egenkapital 897.988 923.806 4 

Passiver i alt 897.988 923.806 
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F FAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BOO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN 

Noter til regnskabet 

2019 2018 Note 

Nettoomsætning 1 

Kontingent KL 116.012 114.300 

Kontingent BDO KR 89.860 109.440 

Kontingent KOMBIT 2.160 2.160 

Kontingent Kantinen 5.040 15.300 

Kontingent Patienterstatningen 22.860 19.440 

Forlaget 4.320 4.320 

Seniorer 100 300 

Diverse 1.064 3.269 

Nettoomsætning i alt 241.416 268.532 

Bestyrelsesomkostninger 2 

Honorar 47.400 41.700 

Rejseudgifter 169 1.590 

Fortæring 3.732 6.873 

Diverse 13.271 14.470 

Bestyrelsesomkostninger i alt 64.572 64.633 
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PFFAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BOO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN 

Andre driftsomkostninger 2019 2018 Note 

3 

Kredsene- møder m.m. 26.585 3.153 

TR-kurser/ -seminar 37.650 4.600 

Generalforsamling o 18.814 

Andre driftsomkostninger i alt 64.235 18.123 

Egenkapitalopgørelse 4 

Egenkapital 1. januar 923.806 885.208 

Overført overskud / 
underskud -25.818 38.599 

Egenkapital 31. december 897.988 923.806 
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