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Indholdsfortegnelse



DANSK INVESTOR RELATIONS FORENING (DIRF) ER ET MEDLEMSBASERET INTERESSE- OG 
NETVÆRKSFORUM FOR PROFESSIONELLE, SOM ARBEJDER MED INVESTOR RELATIONS.  

Investor Relations (IR) er en anerkendt og værdifuld 
virksomhedsdisciplin, der har til sigte at sikre en 
åben informationsudveksling samt en konstruktiv 
og dynamisk dialog mellem børsnoterede selska-
ber og investormarkedet.

Foreningen består ved årsskiftet af omkring 310 
medlemmer fra 102 virksomheder, som har ansvar 
for IR i børsnoterede og andre selskaber, er rådgi-
vere inden for IR eller er leverandører til IR-aktivi-
teterne.  

DIRFs primære formål er at understøtte en vedvar- 
ende høj kvalitet i danske virksomheders IR- 
aktiviteter og at fremme best practice. Som led  
heri tilbyder foreningen sine medlemmer en  
platform til erfaringsudveksling, diskussionsfora  
og udviklingsaktiviteter.

DIRF samarbejder desuden med myndigheder, 
organisationer og foreninger inden for en række 
områder med direkte tilknytning og relevans for 
IR-arbejdet såsom investering, aktieanalyse og ka-
pitalmarkedsret.

Foreningen er grundlagt i 1988 og indgår i et net-
værk af internationale IR-organisationer som fx de 
nordiske IR-foreninger, NIRI i USA, IR Society i Stor-
britannien og DIRK i Tyskland.

Et medlemskab af DIRF giver adgang til følgende:

• Et stort og kompetent netværk af kolleger og 
rådgivere.

• Gratis deltagelse i IR-fagspecifikke medlemsmø-
der med foredrag, debat og erfaringsudveks-
ling.

• Særlige netværk, der mødes to gange årligt til 
uformelle drøftelser om tidens udfordringer.

• En gang om måneden udsendes det elektroni-
ske nyhedsbrev ’DIRFnyt’, der informerer om 
aktuelle IR-temaer, DIRF’s aktiviteter, faglige 
artikler, nye medlemmer m.m.

• En årlig heldagskonference med det formål at 
informere om trends, diskutere fremtidens krav 
til IR-funktionen og om udfordringer i faget.

• DIRF’s hjemmeside, www.dirf.dk, hvor alt om 
DIRF og meget om IR er beskrevet.

DIRF’S VEDTÆGTER
Kan ses på  
https://www.dirf.dk/om-dirf/vedtaegter- 
regnskaber-m-v/

OM DIRF
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INDLEDNING – ÅRET KORT
DIRFs primære målsætning er at understøtte og 
bidrage til en høj faglig indsigt hos sine medlemmer 
og hjælpe med til at sikre et højt kvalitetsniveau i 
danske børsnoterede virksomheders kommunika-
tion. Dette gøres i en tid, hvor mange strukturer på 
kapitalmarkederne er under forandring med deraf 
følgende lovgivningsmæssige krav samt øget kom-
pleksitet i rammerne for IR-arbejdet. Denne udvik-
ling følges tæt i DIRF, og fokus er på løbende at hol-
de medlemmerne informeret om den regulatoriske 
udvikling og andre betydende tendenser og deres 
konsekvenser for IR-arbejdet hos medlemmerne. 
Det er sket gennem foreningens nyhedsbreve, fagli-
ge artikler og relevante links på hjemmesiden samt i 
DIRF-gruppen på LinkedIn. Og på medlemsmøderne 
sættes der fokus på at belyse betydningsfulde em-
ner af kompetente foredragsholdere samt gennem 
tætte samarbejder inden for forskellige områder af 
relevans for IR.

Investor Relations er i disse år i kraftig udvikling og 
præges blandt andet af globale politiske begiven-
heder med stor påvirkning af udviklingen på de 
finansielle markeder og med mulige konsekvenser 
for børsnoterede selskaber. Særligt det regulatori-
ske område er i disse år under forandring med store 
ændringer af EU-lovgivningen på finansområdet og 
større fokus på såvel governance, miljø- og klima-
ansvarlighed, og det giver stor travlhed for Investor 
Relations på flere fronter. Fremadrettet er det be-
styrelsens ønske at binde det øgede regulatoriske 
fokus endnu tættere sammen med planer om at 
give DIRF en tydeligere uddannelsesmæssig profil 
gennem flere samarbejder. Også et fokusområde 
som ESG er et område, hvor IR kommunikationen vil 
blive udfordret fremover, hvilket vil blive adresseret.

DIRFs arbejde kan kun lade sig gøre med en bred 
opbakning fra medlemmerne, og bestyrelsen vil 
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HOVEDTAL

DKK 1.000 2019 2018 2017 2016 2015

Indtægter 977 1.020 1.064 1.087   995
Udgifter 936 919 998 1.034 1.121

Resultat 32 100 66 53  -124
Egenkapital 485 454 363 297   244

Antal medlemmer 102 102 103 100  103

gerne takke alle for en vedvarende god og konstruk-
tiv dialog i 2019. En særlig tak skal lyde til de med-
lemmer, som bidrager aktivt gennem deres virke i 
forskellige udvalg, og som er omdrejningspunktet 
for foreningens arbejde; uden deres engagement, 
inspiration og deling af erfaringer i netværket ville 
det ikke være muligt at have et aktivitetsniveau, som 
det nu er tilfældet. 

DIRFDAGEN 2019 – IR ENGAGING IN A WORLD 
GOING SUSTAINABLE
Revisionshuset EY var denne gang vært for den 
årlige konference, hvilket gjorde det muligt igen at 
gøre deltagelse gratis for foreningens medlemmer. 
Målsætningen for programmet var som altid, at 
emner, indhold og talere skulle være af høj, inter-
national kvalitet og med afsæt i de seneste trends 
og udvikling inden for IR, og dermed relevant for 
alle målgrupper blandt medlemmerne. Temaerne 
omfattede bl.a. indlæg ved Claus V. Hemmingsen, 
bestyrelsesformand hos DFDS A/S, Søren Brøndholt 
Nielsen, VP IR & Corporate Planning og Sofie He-
beltoft,  Head of CSR hos DFDS om ’How to furnish 
stakeholders and get buy-in, paneldebatter omkring 
’ESG reporting made operational’, ’Short selling: A 
profanity or active ownership’ og ’IR – backgrounds 
and opportunities after years in IR’. Og ikke mindst 
’Danske Bank – the unexpected happens and brand 
value is suddenly at risk’. Medlemmerne kvitterede 
med overordentlig fin opbakning til konferencen 
med omkring 110 deltagere, og evalueringerne ud-
trykte ligeledes høj tilfredshed med konferencen, 
der blev vurderet til at være særdeles udbytterig. 

UDVIKLING I MEDLEMSKREDSEN
Antallet af medlemmer i DIRF varierer lidt hen over 
året, men var ved årets udgang godt 300 personer 
fordelt på 102 virksomheder. I det store hele er an-
tallet af medlemsvirksomheder meget stabilt med 
en stor kerne af mangeårige medlemmer. Der er 
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dog altid en naturlig udskiftning, og i 2019 fik for-
eningen tolv nye medlemmer, mens fire meldte sig 
ud. Væksten af medlemsvirksomheder i DIRF afhæn-
ger i høj grad af antallet af nynoteringer, som har 
ligget lavt på Nasdaq Copenhagen de seneste år, 
men der spores tiltagende interesse for IR fra virk-
somheder, som enten netop er blevet børsnoteret 
eller planlægger en sådan. Samtidig blev der i 2019 
sat fokus på de særlige udfordringer, som de mind-
ste selskaber oplever med et nyt netværk hovedsa-
geligt for small og microcap, og der blev holdt et par 
arrangementer hos Nasdaq, hvor både nuværende 
og potentielle medlemmer i målgruppen blev invite-
ret. Det blev vel modtaget og resulterede i flere nye 
medlemskaber.

MEDLEMSAKTIVITETER 
Der er generelt megen travlhed hos vores medlem-
mer og tilpasningen af antal medlemsmøder blev 
derfor fastholdt med fire til fem faste temaoriente-
rede medlemsmøder og ad-hoc møder med fokus 
på væsentlige emner med IR-vinkel. Hertil kommer 
de særlige netværk, den årlige IR-konference og ge-
neralforsamlingen. 

Antal deltagere på medlemsmøderne svinger me-
get alt efter emne og tidspunkt på året, så der er 
store udsving fra gang til gang med ca. 20 deltagere 
på netværksmøderne og omkring 40 på nogle af 
medlemsmøderne. Årsagen til udsvingene fra møde 
til møde vurderes primært at være den generelle 
travlhed blandt vores medlemmer. DIRF arbejder 
løbende med at finde det mest relevante udbud af 
aktiviteter sat i forhold til medlemmernes behov 
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med temaer med et skarpt IR-relateret indhold, og 
især møder omkring regulering og best practice er 
der stor interesse for, men også nye krav til IR.

Netværksdelen i DIRF, som giver medlemmerne mu-
lighed for frit at diskutere IR-specifikke problemstil-
linger med andre IR-kolleger og udveksle erfaringer, 
arbejdes der også på at styrke kontinuerligt. Net-
værket for C25/large cap har udviklet sig til et værd-
sat forum, og tilbagemeldingerne fra deltagerne vi-
ser, at dette netværk anses som meget udbytterigt. 
Og med etableringen af netværket for de mindre 
virksomheder er der nu et dynamisk og værdifuldt 
forum for flere medlemmer, og der afsøges stadig 
flere muligheder bl.a. gennem diverse samarbejder.

DIRFs nyhedsbrev udsendes hver måned med und-
tagelse af juli. Indholdet planlægges ud fra et over-
ordnet hovedtema, så det passer ind i et traditionelt 
rapporteringsår for IR. Her bringes artikler fra ind- 
og udland med nyt fra IR-området, hvilket omfatter 
både egne produktioner og materialer fra diverse 
IR-kilder, sponsorer og samarbejdspartnere. Herud-
over annonceres kommende medlemsaktiviteter, 
åbne stillinger, samt nyt fra medlemmerne m.v.

BESTYRELSES- OG UDVALGSARBEJDE
Såvel bestyrelsen som medlemmerne af DIRFs ud-
valg arbejder alle frivilligt, og deres indsats er en 
forudsætning for DIRFs arbejde og tilbud. Der skal 
derfor lyde en stor tak til jer, der bidrager aktivt 
til foreningens arbejde. Uden denne indsats, intet 
DIRF, og det er også vejen til indflydelse på DIRFs 
aktiviteter og fokusområder samt tætte netværks-
kontakter til brug i ens daglige arbejde. 

EMNERNE FOR MEDLEMSMØDERNE I 2019 VAR:

Tidspunkt Emne Indlægsholder

Januar Makroøkonomi og udvikling på finansmarkederne Helge Pedersen, Nordea
Marts ’Det der ESG – er det ikke   Jane Thostrup Jagd, Center for ESG Research 
 bare noget marketings-pjat?’ Jesper Søegaard, Better Collective  
  Carsten Borring, Nasdaq
April Netværksmøde for small Christian Grønning, GeelmuydenKiese 
 og micro cap Peter Legind, Nasdaq
Juni Small/midcap selskabernes dilemma: Per Hansen, Nordnet 
 Hvordan skabes investorinteresse? Thomas Fromm, Investering & Tryghed 
  Mikael Bak, Dansk Aktionærforening
September Netværksmøde for small  Jakob Kaule og Marcia Møller Bossen,  
 og micro cap Nasdaq Surveillance 
  Morten Bøgh Skaarup, Prokura, Tor Larsson, Noted
December Julebrunch - Christiansborg lige nu Carsten Borring, Nasdaq  
 og året på børsen Hans Engell, politisk kommentator
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DIRFs arbejdende udvalg, der tæller aktivitetsudval-
get, IR best practice-udvalget og kommunikation/
web-udvalget, har ansvaret for at omsætte besty-
relsens retningslinjer i faktiske medlemsaktiviteter. 
Derudover var der sidste år nedsat en arbejds-
gruppe, der hjalp til med planlægningen af årets 
DIRFdag. Udvalgene havde samlet 18 medlemmer i 
2019 inklusive bestyrelsen, og de leverer input til det 
løbende arbejde i DIRF. 

Vi har stor respekt og forståelse for, at vores med-
lemmer generelt har fokus på og er travlt beskæfti-
get med IR-arbejdet i deres respektive virksomhe-
der. Alligevel vil vi gerne opfordre flere til at bidrage 
aktivt til foreningens arbejde, eventuelt i form af 
deltagelse i udvalgsarbejdet. DIRF er en medlems-
baseret forening, og jo flere aktivt deltagende med-
lemmer, jo mere dynamisk og værdifuld bliver dens 
arbejde. Det giver desuden et personligt og fagligt 
udbytte at påtage sig en mere aktiv rolle, og et bre-
dere engagement blandt medlemmerne medvirker 
til, at vi kan sikre en fortsat levende og proaktiv for-
ening med et relevant udbud. 

RESULTAT 2019 - REGNSKABSBERETNING
I 2019 vedtog generalforsamlingen en ændret kon-
tingentstruktur, så det blev billigere for de mindste 
medlemsvirksomheder. Medlemskontingentet ud-
gjorde i 2019 samlet DKK 856.410, hvor de 37 med-
lemsvirksomheder fra C25- og large cap-indekset 
betalte et abonnement på DKK 13.500, mid cap og 
medlemmer med over ti ansatte betalte DKK 6.750, 
og small og micro cap samt medlemmer med under 
ti ansatte 3.375 kr. Indtægter fra sponsorater og 
annoncer udgjorde tilsammen DKK 120.800, hvor 
størstedelen var relateret til den årlige IR-konferen-
ce, DIRFdagen. Deltagergebyr fra årets IR-konferen-
ce, DIRFdagen udgjorde DKK 7.500, da der kun var 
betaling for deltagere, der hverken var medlemmer 
eller sponsor af konferencen. De samlede indtægter 
var herefter DKK 977.210.

Omkostninger til medlemsaktiviteter blev i alt DKK 
170.240. Heraf blev DKK 99.623 anvendt til afholdel-
se af DIRFdagen, DKK 25.328 til foredragsholdere og 
DKK 42.000 til eksterne skribenter til DIRFnyt. Årets 
omkostninger til lokaler for sekretariatet var DKK 
52.854. Personaleudgifter udgjorde DKK 591.226. 
Udgifterne til kontorhold på DKK 25.671 er i hoved-

træk sammensat af indkøb af ny laptop til sekretari-
atet og diverse abonnementer til blandt andet DIRFs 
gruppeside på LinkedIn med flere. Resultat før 
renter udgjorde DKK 41.313 med negative renter på 
DKK 243 og en skattebetaling på DKK 9.262. Årets 
resultat blev herefter et overskud på DKK 31.808 for 
regnskabsåret 2019. 

FORVENTNING TIL 2020
Bestyrelsen fokuserer løbende på at holde DIRFs 
aktiviteter og tilbud på et højt fagligt niveau og fore-
tager de nødvendige justeringer og planlægger initi-
ativer, der ikke kun fastholder, men også forbedrer 
ydelserne i et DIRF-medlemskab, så det er uundvær-
ligt for aktører inden for Investor Relations. Af nye 
tiltag er der planlagt en revision af best practice-an-
befalingerne og et mere tidssvarende administrati-
onssystem som de største investeringer. Derudover 
vil der blive set nærmere på nye projekter og tilbud, 
der skal gøre det muligt at få efteruddannelse inden 
for IR, ligesom ESG og compliance fortsat vil være i 
fokus fremadrettet.

Der arbejdes fortsat på at øge medlemstallet, så 
netværksdelen styrkes yderligere via bredere repræ-
sentation, hvor format og indhold i netværksmøder-
ne til stadighed matcher medlemmernes ønsker og 
forventninger. Derudover vil årets IR-konference, 
DIRFdagen, forsøges holdt på samme format med 
en agenda af internationalt tilsnit, så der skabes det 
bedst mulige udgangspunkt for DIRFs medlemmer 
og sponsorer at følge udviklingen.   

Der søges løbende input fra andre IR-organisa-
tioner, og i år er planen som minimum at søge 
inspiration og viden om IR-udviklingen gennem 
deltagelse i relevante IR-konferencer hos NIRI i USA 
og den årlige britiske konference hos IR Society til 
juni i London. Herfra viderebringer DIRF nye trends 
og udvikling inden for IR til gavn for vores medlem-
mer, hvilket bl.a. har ført til et udvidet samarbejde, 
så medlemmer af DIRF kan deltage i IR-kurser på 
lige vilkår med medlemmer af IR Society. Generelt 
søges der samarbejde inden for områder som fx 
regulering med IR-organisationer, hvor der er stort 
sammenfald mellem landene i implementering af 
EU-regulering, børskrav samt selskabernes opbyg-
ning, og hvor DIRFs medlemmer derfor kan drage 
nytte af øget samarbejde. 

BERETNING 2019
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DIRFs BESTYRELSE

BESTYRELSEN

Formand 
Claus I. Jensen, Danske Bank

Næstformand 
Martin Kjær Hansen, ISS World Services

Medlemmer
Anders Hjort, Simcorp
Christian Lemvigh, Corporate Matters
Christina Bastius Thomsen, Better Collective
Ellen Bjurgert, Coloplast

BESTYRELSENS ANSVARSOMRÅDER

DIRF er en forening, hvor bestyrelsens opgave er at tilrettelægge og udstikke de overordnede linjer for 
foreningens virke. Under bestyrelsen er der nedsat en række arbejdsudvalg, der i det daglige arbejde er 
igangsættere af nye initiativer, beslutter emnerne for de faglige medlemsmøder med mere. Dette betyder, 
at DIRFs arbejde i vidt omfang er baseret på frivilligt arbejde. Den praktiske udførelse og daglige tilrettelæg-
gelse af arbejdet udføres af DIRFs sekretariat.
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DIRFs UDVALG

UDVALGENE

AKTIVITETSUDVALGET har ansvaret for planlægning af DIRFs medlemsmøder.

Formand: Iben Steiness, Carlsberg
Bettina Køhlert, Guidance 
Martin Raasch Egenhardt, B&O
Marlene Selmer, Computershare
Henrik Brünniche Lund, Kapital Partners 
Klaus Skovrup, NNIT

KONFERENCEUDVALGET planlagde DIRF’s årlige IR-konference i september.

Christina Bastius Thomsen, Better Collective
Heidi Birgitte Nielsen, Danske Bank
Diana Grimberg, Grimberg Communications
Ole Søeberg, Nordic Investment Partners

KOMMUNIKATIONS- OG WEBUDVALGET har ansvaret for tilrettelæggelse af DIRF’s  
kommunikationsstrategi og udviklingen af DIRF’s hjemmeside.

Formand: Christian Lemvigh, Corporate Matters
Camilla Lydom, Athena Investments
Janus Bengtsson, Operate
Pia Helsted

IR BEST PRACTICE-UDVALGET har ansvaret for udarbejdelse og opdatering af bl.a. DIRF’s IR-anbefalinger.

Anders Hjort, Simcorp
Ellen Bjurgert, Coloplast
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ALK-Abelló A/S
Alm.Brand A/S
Ambu A/S
A.P. Møller – Mærsk A/S
Carlsberg A/S
Chr. Hansen Holding A/S
Coloplast A/S
Danske Bank A/S
Demant A/S
DFDS A/S
DSV Panalpina A/S
FLSmidth A/S
Genmab A/S

GN Store Nord A/S
H. Lundbeck A/S
ISS World Services A/S
Jeudan A/S
Jyske Bank A/S
Nilfisk Holding A/S
Nordea Bank 
Novo Nordisk A/S
Novozymes A/S
PANDORA A/S
Ringkøbing Landbobank A/S
Rockwool International A/S
Royal Unibrew A/S

Scandinavian Tobacco Group A/S
Schouw & Co. A/S
SimCorp A/S
Spar Nord Bank A/S
Sydbank A/S
The Drilling Company A/S
Topdanmark A/S
Tryg A/S
Vestas A/S
Ørsted A/S
Össur hf.

C25 & LARGE CAP

Asetek A/S

Dansk Formuepleje A/S
DSB
MT Højgaard A/S

Nanovi A/S
Nykredit A/S
Saxobank A/S

TDC A/S

NOTERET PÅ OSLO BØRSEN

IKKE NOTEREDE SELSKABER

Bang & Olufsen A/S
BankNordik A/S
Bavarian Nordic A/S
Better Collective A/S
Boozt Fashion AB
D/S Norden A/S

H+H International A/S
Matas A/S
NKT Holding A/S
NNIT A/S
Nordjyske Bank A/S
Orphazyme A/S

Per Aarsleff A/S
Solar A/S
SP Group A/S
Torm A/S
United International Entreprises Ltd.
Vestjysk Bank A/S

Athena Investments A/S
cBrain A/S
Danske Andelskassers Bank A/S

Den Jyske Sparekasse
FirstFarms A/S
Luxor A/S

North Media A/S
NTR Holding A/S

MID CAP

SMALL CAP

DIRFs MEDLEMSVIRKSOMHEDER
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Dansk Aktionærforening Dansk Industri NASDAQ 

Bech-Bruun
Brünniche Consult
BystedFFW
Computershare
Corporate Matters 
Fokus Translatørerne 
Get Visual
Gorrissen Federspiel

Grimberg Communications
Guidance
Impact Communications
Investis
Kromann Reumert
Livehouse Europe
MeyerBukdahl
Noted

Operate
Plesner
Point Communications
Q4
RD:IR
Reliance A/S
VP Securities A/S

RÅDGIVERE & SERVICE PROVIDERS

ORGANISATIONER

Freetrailer Group A/S
GOM Space A/S

Green Mobility A/S
Oncology Venture A/S

Waturu Holding A/S

FIRST NORTH

DIRFs MEDLEMSVIRKSOMHEDER
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RESULTATOPGØRELSE     

(DKK)   Note  2019  2018

Indtægter:
Medlemskontingent     856.410 892.000
Annoncer     30.000 30.000 
DIRFdag deltagergebyr     7.500 3.000 
DIRFdag, sponsorat/annonce     83.300 94.500 
Indtægter i alt     977.210 1.019.500 

Driftsomkostninger:
Medlemsaktiviteter    1  170.240 136.375 
Lokaleomkostninger     52.854 50.337 
Personaleomkostninger    2  591.226 573.628 
Ekstern assistance     13.050 15.638 
Kontorhold    3  25.671 27.445 
Web, hosting, konsulent     27.995 56.454 
Bestyrelsesarbejde og udvalgsmøder     23.756 22.851 
Uddannelse og kontingenter     15.081 5.694 
Rejser m.m.     14.281 28.759 
Bankgebyrer     1.343 940 
Repræsentation     400 1.015 
Tab på debitorer     0 0 
Udgifter i alt     935.897 919.136 

Resultat før renter m.m.     41.313 100.364 

Finansielle poster:
Renteindtægter     0 -107
Rentetillæg selskabsskat    243 0 
Renter i alt     243 -107 

Resultat før skat     41.070 100.471 

Skat af årets resultat     9.262 9.504 
Årets resultat     31.808 90.967 

ÅRSREGNSKAB 2019
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BALANCE PR. 31. DECEMBER     

(DKK)   Note  2019  2018

Aktiver:
Indestående bank     737.017 712.009
Huslejedepositum     13.213 12.584 
Debitorer     12.500 16.250 
Tilgodehavende moms     30.955 33.419 
Aktiver i alt     793.685 774.262 

Passiver:
Kontingent - periodisering (1/1-31/3)     208.402 224.437 
Foreningsskat 2019     9.262 9.504 
Skyldige omkostninger     2.295 1.013 
Skyldig feriepengeforpligtelse     66.561 65.193 
Skyldig ATP-bidrag, A-skat og AM-bidrag     21.680 20.438 
Gæld i alt     308.200 320.585 

Egenkapital     485.485 453.677 
Passiver i alt     793.685 774.262 

EGENKAPITALOPGØRELSE 

(DKK)   Note 2019 2018

Egenkapital, primo     453.677 362.710 
Årets resultat     31.808 90.967 
Egenkapital, ultimo     485.485 453.677 

ÅRSREGNSKAB 2019

12DIRF ÅRSRAPPORT 2019

Balance



NOTER TIL REGNSKABET

(DKK)   Note  2019  2018

1. MEDLEMSAKTIVITETER   1  

Foredragsholdere     25.328 56.900 
Gaver til medlemsmøder     660 588 
Mødeafholdelse mv.     2.629 3.270
Materialer mv. - DIRF-dag     99.623 38.117
Journalister     42.000 37.500
    170.240 136.375

2. PERSONALE   2  

Lønninger     488.043 479.696
Pensioner     82.800 82.800
Sociale omkostninger     6.954 5.747
Personaleomkostninger     11.821 13.097
Lønbehandlingsgebyr     240 280
Feriepengeforpligtelse, regulering     1.368 -7.992 
    591.226 573.628

3. KONTORHOLD   3  

Telefon og internet     4.727 4.090 
Kontorartikler, tryksager og porto     0 1.582
Faglitteratur     1.999 9.330
Software     11.124 6.923
Småanskaffelser u/13.500 kr.     7.821 5.520
    25.671 27.445

ÅRSREGNSKAB 2019
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BESTYRELSENS PÅTEGNING

 
Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt  
foreningens årsrapport for 2019. Årsrapporten er 
aflagt i overensstemmelse med bogføringsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et 
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og finansielle stilling ved regnskabsårets udgang og 
af resultatet af foreningens aktiviteter i regnskabs-
perioden.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens 
godkendelse.

Den 17. februar 2020

Claus Ingar Jensen,  
Formand

Martin Kjær Hansen Anders Hjort

Christian Lemvigh Christina Bastius Thomsen

Ellen Bjurgert

DEN GENERALFORSAMLINGSVALGTE  
REVISORS PÅTEGNING

TIL DIRFS MEDLEMMER:
Jeg har gennemgået regnskabet for 2019. Årsregn-
skabet omfatter resultatopgørelse, balance, egen-
kapitalopgørelse og noter samt ledelsesberetnin-
gens afsnit vedrørende årsregnskabet, herunder 
regnskabsberetningen.

Det er bestyrelsens ansvar, at det aflagte regnskab 
giver et retvisende billede, mens det er revisors 
ansvar at gennemgå regnskabet for at udtrykke en 
konklusion om årsregnskabet.

Gennemgangen omfatter en undersøgelse af, om 
årsregnskabet giver et retvisende billede, herunder 
at det er opgjort i overensstemmelse med for-
eningens bogføring og kontoudtog fra bankkonti. 
Endvidere omfatter gennemgangen en kontrol af 
aktivernes tilstedeværelse på statustidspunktet.

Gennemgangen har ikke givet anledning til be-
mærkninger eller forbehold.

Det er derfor min opfattelse at årsregnskabet givet 
et sådant retvisende billede.

Den 9. februar 2020

Flemming Ole Nielsen
DIRFs interne revisor

PÅTEGNINGER
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Dansk Investor Relations Forening
Høffdingsvej 34
2500 Valby

Web:  www.dirf.dk
Mobil:  +45 53 67 84 64
E-mail:  dirf@dirf.dk
CVR-nr.:  29 02 28 01
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