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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 selskaber 
og investormarkedet.

Foreningen består ved årsskiftet af godt 340 med-
lemmer fra 108 virksomheder, som har ansvar for 
IR i børsnoterede og andre selskaber, er rådgivere 
inden for IR eller er leverandører til IR-aktiviteterne.  

DIRFs primære formål er at understøtte en ved-
varende 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 
 kapitalmarkedsret.

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 
 Storbritannien 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 medlems-
møder med foredrag, debat og erfarings-
udveksling.

• 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 udfordringerne i faget.

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

• Login til best practice-anbefalinger på hjemme-
siden

• LinkedIn-gruppe kun for medlemmer, hvor  
der løbende udsendes IR-nyheder fra ind- og 
udland.

DIRF’S VEDTÆGTER
Kan ses på https://dirf.dk/vedtaegter/

OM DIRF
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INDLEDNING – ÅRET KORT
Årsberetningen har de seneste år omtalt kapital-
markeder under forandring, flere lovgivningsmæs-
sige krav samt øget kompleksitet i rammerne for 
IR-arbejdet. 2020 blev året med komplet disrup-
tion som følge af den globale covid-19 pandemi, 
hvorfor DIRF på linje med alle andre aktører måtte 
tilpasse foreningens aktiviteter til de gældende 
konditioner og derved understøtte, at foreningens 
medlemmer kunne fastholde et højt kvalitetsni-
veau i deres kommunikation. Forhåbningen var, at 
det i 2021 ville blive muligt at vende tilbage aktivi-
tetsniveauet fra tiden før pandemien, hvilket des-
værre ikke blev tilfældet. I stedet startede året med 
fuld nedlukning indtil marts og fortsatte med delvis 
nedlukning og gradvise lempelser indtil september, 
hvor alle restriktioner blev hævet for så igen at af-
slutte året med nedlukning i december som følge 
af den nye omikron-variant.

De mange skift fik i 2021 stor indflydelse på DIRFs 
aktivitetsniveau, som løbende blev tilpasset de giv-
ne omstændigheder for hermed fortsat at under-
støtte medlemmerne i deres IR-arbejde. DIRF følger 
udviklingen tæt, og fokus er på løbende at holde 
medlemmerne informeret om den regulatoriske 
udvikling og andre betydende tendenser og deres 
konsekvenser for IR-arbejdet hos medlemmerne. 
Det er sket gennem foreningens nyhedsbreve, 
faglige artikler og relevante links på hjemmesiden 
samt i DIRF-gruppen på LinkedIn. På grund af den 
generelle nedlukning og skiftende restriktioner 
omkring møder og forsamlinger var det nødvendigt 
at fortsætte med virtuelle møder og webinarer, så 
medlemsmøderne kunne fortsættes med fokus på 
at belyse betydningsfulde emner inden for forskel-

BERETNING 2021

HOVEDTAL

DKK 1.000 2021 2020 2019 2018 2017

Indtægter 1.020 936 977 1.020 1.064
Udgifter 904 912 936 919 998

Resultat 87 16 32 100 66
Egenkapital 588 501 485 454 363

Antal medlemmer 108 103 102 102 103

lige områder af relevans for IR. Det skete med sæd-
vanlig stor opbakning fra yderst kompetente fore-
dragsholdere samt gennem tætte samarbejder.

Investor Relations har i en årrække været i kraftig 
udvikling blandt andet præget af globale politiske 
begivenheder med stor påvirkning af udviklingen 
på de finansielle markeder og med mulige konse-
kvenser for børsnoterede selskaber. Særligt det 
regulatoriske område er under stadig forandring 
med store ændringer af EU-lovgivningen på finans-
området og større fokus på såvel governance og 
miljømæssig ansvarlighed, og det giver stor travl-
hed for Investor Relations på flere fronter. Fremad-
rettet er det bestyrelsens ønske at binde det øgede 
regulatoriske fokus endnu tættere sammen med 
planer om at give DIRF en tydeligere uddannelses-
mæssig profil gennem flere samarbejder. Og især 
ESG er et område, hvor IR kommunikationen i sta-
dig højere grad bliver udfordret, hvilket løbende vil 
blive adresseret.

DIRFs arbejde kan kun lade sig gøre med bred 
opbakning fra medlemmerne, og bestyrelsen vil 
gerne takke alle for en vedvarende god og kon-
struktiv dialog i et særligt udfordrende år. En særlig 
tak skal lyde til de medlemmer, som bidrager aktivt 
gennem deres virke i forskellige udvalg, som er 
omdrejningspunktet for foreningens arbejde; uden 
deres engagement, inspiration og deling af erfarin-
ger i netværket ville det ikke være muligt at have 
et aktivitetsniveau, som det nu er tilfældet. Det 
forgangne år er antallet af registrerede personer 
steget pænt til godt 340 personer fordelt på 108 
medlemsvirksomheder og et personligt medlem.
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DIRFDAGEN 2021: EMBRACING CHANGE
Gorrissen Federspiel var vært for den årlige konfe-
rence, som denne gang kunne afholdes som hybrid 
med ca. 60 personer plus talerne til stede i salen, 
mens andre ca. 60 personer deltog online. Delta-
gerantallet var dermed på niveau med tidligere år, 
og samtidig var der samme store opbakning fra 
sponsorer og samarbejdspartnere. Det lykkedes 
også at fastholde målsætningen for programmet, 
hvor emner, indhold og talere igen var 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 Marianne Wiinholt, CFO 
hos Ørsted og Allan Bødskov Andersen, Head of IR 
om ’Our ESG journey’, paneldebatter omkring ’IR 
learnings and key take-aways from working during 
the pandemic’, ‘The strategic role of Investor Re-
lations’. Rockwool leverede en keynote om deres 
håndtering af ’ESG – pro- and reactive communica-
tion’, der blev efterfulgt af en paneldebat om sam-
me emne. Og programmet sluttede med en makro-
økonomisk gennemgang af Ulrik Bie, økonomisk 
redaktør hos Berlingske ’IR in a post-pandemic 
world. Takket være dygtige talere og Get Visuals 
professionelle håndtering af teknikken fik konfe-
rencen rigtig fin feedback, men vi håber at kunne 
vende tilbage til det sædvanlige set-up i 2022 med 
tilføjelse af mulighed for webcast til de medlem-
mer, der ikke kan være til stede.

BERETNING 2021

UDVIKLING I MEDLEMSKREDSEN
Antallet af medlemmer i DIRF varierer lidt hen over 
året, men var ved årets udgang 108 medlemsvirk-
somheder. I det store hele er antallet meget stabilt 
med en stor kerne af mangeårige medlemmer. Til 
trods for de meget omskiftelige tider og manglen-
de netværksmuligheder i store dele af året steg 
medlemstallet i 2021, idet foreningen fik elleve 
nye medlemmer, mens tre meldte sig ud. Samtidig 
er der registreret et rekordhøjt antal jobskifter og 
nye i IR, hvilket understreger den gode udvikling 
til trods for manglende muligheder for at mødes i 
netværksgrupper, som det var nødvendigt fortsat 
at have på hold. Dermed gik der endnu et år uden 
mulighed for at gøre opmærksom på de aktiviteter 
og services, der tilbydes. Generelt spores der dog 
tiltagende interesse for IR såvel blandt nuværende 
som potentielle medlemmer, og aktiviteter for for-
skellige netværksgrupper vil blive genoptaget, når 
det er muligt. 

MEDLEMSAKTIVITETER 
Den nye virkelighed har givet en helt anden form 
for travlhed hos vores medlemmer, og derfor 
fortsatte den midlertidige tilpasning af antal med-
lemsmøder, mødeform og emner til at fokusere på 
de væsentligste IR-udfordringer. 

EMNERNE FOR MEDLEMSMØDERNE I 2021 VAR:

Tidspunkt Emne Indlægsholder

Januar  What is TCFD reporting? Samu Slotte, Danske Bank 
  Lene Bjørn Serpa, A.P. Møller-Mærsk 
  Anders Schelde, AkademikerPension

Marts DIRFs generalforsamling

Maj Artificial Intelligence in IR Gary LaBranche, CEO, NIRI 
  Fason Stout, Global Head of Operations,  
  Computershare

Juni Aktuelle og kommende  Malene Thiele, Dansk Erhverv 
 ESG-reguleringskrav fra EU Anne Birk Mortensen, Dansk Erhverv

August EU’s taksonomi  Lars Konggaard, CSR Denmark 
 – hvordan skal vi gribe det an? Hanne Luke, CSR Denmark

Oktober Netværksmøde for  
 Heads of IR, C25/large cap 
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Da næsten alle møderne foregik online, er det nu 
muligt at få samme information uanset, om man 
kunne være fysisk til stede, og takket være stor vel-
vilje fra Get Visual og Livehouse Europe blev såvel 
medlemsmøder som DIRFdagen transmitteret live 
og som on-demand webcast. Det er et tiltag, som 
er populært blandt medlemmerne, og derfor vil 
der også fremover blive sendt webcast fra med-
lemsmøderne, når det er muligt, selv om selve mø-
det er med medlemsdeltagelse, så der er mulighed 
for at netværke. 

Netværksdelen i DIRF, som giver medlemmerne 
lejlighed til frit at diskutere IR-specifikke problem-
stillinger med andre IR-kolleger og udveksle erfa-
ringer, har igen haft svære betingelser i 2021, men 
der arbejdes fortsat på at styrke det fremadrettet. 
Netværket for C25/large cap er et meget værdsat 
forum, og tanken er at udbrede de gode erfaringer 
herfra til flere netværk, så flere kan få gavn af et 
udbytterigt forum med erfaringsudveksling om-
kring investor relations. 

DIRFs nyhedsbrev udsendes normalt hver måned 
med undtagelse af juli. Indholdet planlægges ud 
fra et overordnet 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 ma-
terialer fra diverse IR-kilder, sponsorer og samar-
bejdspartnere. Herudover annonceres kommende 
medlemsaktiviteter, åbne stillinger, samt nyt fra 
medlemmerne m.v. Som følge af nedlukningen af 
al mødeaktivitet, publiceres der løbende relevante 
IR-nyheder i DIRFs LinkedIn-gruppe.

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. 

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 arbejdsgrup-
pe, der skal bidrage til planlægningen af flere net-
værksgrupper. Udvalgene havde samlet 21 med-
lemmer i 2021 inklusive bestyrelsen, og de leverer 
input til arbejdet i DIRF. 

Vi har stor respekt og forståelse for, at vores 
medlemmer generelt har fokus på og er travlt 
beskæftiget med IR-arbejdet i deres respektive 
virksomheder. Alligevel vil vi gerne opfordre flere til 
at bidrage aktivt til foreningens arbejde, eventuelt 
i form af deltagelse i udvalgsarbejdet. DIRF er en 
medlemsbaseret forening, og jo flere aktivt delta-
gende medlemmer, jo mere dynamisk og værdifuld 
bliver dens arbejde. Det giver desuden et person-
ligt og fagligt udbytte at påtage sig en mere aktiv 
rolle, og et bredere engagement blandt medlem-
merne medvirker til, at vi kan sikre en fortsat leven-
de og proaktiv forening med et relevant udbud. 

RESULTAT 2021 - REGNSKABSBERETNING
I 2021 vedtog generalforsamlingen at fastholde 
kontingent og kontingentstrukturen uændret. 
Medlemskontingentet udgjorde i 2021 samlet DKK 
936.250, hvor de 39 medlemsvirksomheder fra 
C25- og Large Cap-indekset betalte et abonnement 
på DKK 14.000, mid cap og medlemmer med over 
ti ansatte betalte DKK 7.000, og small og micro cap 
samt medlemmer med under ti ansatte 3.500 kr. 
Indtægter fra sponsorater og annoncer udgjorde 
i alt DKK 80.000. Endelig var der deltagergebyr fra 
årets IR-konference, DIRFdagen på DKK 4.000. De 
samlede indtægter var herefter DKK 1.020.250, og 
stigningen skyldtes hovedsageligt flere nye med-
lemmer i løbet af året.

Omkostninger til medlemsaktiviteter blev i alt 
DKK 132.151. Heraf blev DKK 90.970 anvendt til 
afholdelse af DIRFdagen, DKK 2.340 til foredrags-
holdere og DKK 37.500 til eksterne skribenter til 
DIRFnyt. Personaleomkostninger udgjorde DKK 
581.616. Udgifterne til kontorhold på DKK 43.581 

BERETNING 2021
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er i hovedtræk sammensat af indkøb af ny soft-
ware til distribution og administration af aktiviteter 
og nyhedsbreve samt diverse abonnementer til 
relevante nyhedsmedier og IR-organisationer. I 
den forbindelse skal nævnes, at DIRF har en række 
medlemmer, samarbejdspartnere og sponsorer, 
som stiller deres serviceydelser til rådighed for 
DIRFs medlemmer uden normal beregning, hvilket 
muliggør det nuværende aktivitetsniveau uden 
tilsvarende omkostningsniveau, og som derfor ikke 
indregnes som omsætning. Denne imødekom-
menhed er vi i DIRF meget opmærksomme på og 
taknemmelige for.  

Resultat før renter udgjorde DKK 116.323 med 
negative renter på DKK 4.577 og en skattebetaling 
på DKK 24.992. Årets resultat blev herefter et over-
skud på DKK 86.754 for regnskabsåret 2021. 

FORVENTNING TIL 2022
Bestyrelsen fokuserer løbende på at holde DIRFs 
aktiviteter og tilbud på et højt fagligt niveau og 
foretager de nødvendige justeringer og planlæg-
ger initiativer, der ikke kun fastholder, men også 
forbedrer ydelserne i et DIRF-medlemskab, så det 
er uundværligt for aktører inden for Investor Rela-
tions. I forhold til forrige år har best practice-anbe-
falingerne gennemgået en grundig revision, som 
også foreligger på engelsk, og der er investeret i 
mere tidssvarende administrationssystemer og en 
ny hjemmeside. Derudover vil der blive set nærme-
re på nye projekter og tiltag, der skal gøre det mu-
ligt 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 
repræsentation, hvor format og indhold i net-
værksmøderne til stadighed matcher medlemmer-
nes ønsker og forventninger. Derudover vil årets 
IR-konference, DIRFdagen, forsøges holdt i sædvan-
ligt format med en agenda af internationalt tilsnit, 
så der skabes det bedst mulige udgangspunkt for 
DIRFs medlemmer og sponsorer.   

BERETNING 2021

Der søges løbende input fra andre IR-organisati-
oner, og i år vil det være muligt at deltage fysisk i 
IR-konferencerne hos NIRI i USA og den årlige briti-
ske konference hos IR Society til juni. Herfra videre-
bringer DIRF inspiration og viden om den interna-
tionale IR-udvikling og nye trends til gavn for vores 
medlemmer. Disse samarbejder har bl.a. medført, 
at 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 
regulering, børskrav samt IR trends generelt, hvor 
DIRFs medlemmer derfor kan drage nytte af sam-
arbejdet. 
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DIRFs BESTYRELSE

BESTYRELSEN

Formand 
Claus I. Jensen, Danske Bank

Næstformand 
Anders Hjort, Simcorp

Medlemmer
Christian Lemvigh, Corporate Matters
Christina Bastius Thomsen, Better Collective 
Ellen Bjurgert, Coloplast
Martin Raasch Egenhardt, Bang & Olufsen
Cristina Rønde Hefting, HusCompagniet
Michael Harboe-Jørgensen, Maersk Drilling

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

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

Formand: Christian Lemvigh, Corporate Matters
Camilla Lydom, NTG Nordic Transport Group
Pia Helsted, Odgers Berndtson
Naja Wivel, Novozymes
Thomas France, Norden

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

Anders Hjort, Simcorp
Ellen Bjurgert, Coloplast
Cristina Rønde Hefting, Huskompagniet
Michael Harboe-Jørgensen, Maersk Drilling

PLANLÆGNING AF NETVÆRKSGRUPPER OG IR-EFTERUDDANNELSE

Christina Bastius Thomsen, Better Collective
Cristina Rønde Hefting, HusCompagniet
Jesper Buris Larsen, Get Visual
Dennis Callesen, Solar
Mette Trier, SimCorp
Rasmus Køjborg, HC Andersen Capital

PLANLÆGNING AF DIRFDAGEN 2021

Bestyrelsen planlagde i 2021 DIRF’s årlige IR-konference i september i samarbejde med sekretariatet. 
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C25 & LARGE CAP 

ALK-Abelló A/S
Alm.Brand A/S
Ambu A/S
A.P. Møller – Mærsk A/S
Bavarian Nordic A/S
Carlsberg A/S
Chr. Hansen Holding A/S
Coloplast A/S
Danske Bank A/S
Demant A/S
DFDS A/S
DSV 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
Netcompany 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
Sydbank A/S
The Drilling Company A/S
Topdanmark A/S
Tryg A/S
Vestas A/S
ZealandPharma A/S
Ørsted A/S
Össur hf.

MID CAP 

Aquaporin A/S
Bang & Olufsen A/S
BankNordik A/S
Better Collective A/S
Boozt Fashion A/S
cBrain A/S
Danske Andelskassers Bank A/S
Green Hydrogen Systems A/S

H+H International A/S
HusCompagniet A/S
Matas A/S
NKT Holding A/S
NNIT A/S
Norden A/S
NTG Nordic Transport Group 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

SMALL CAP

Brdr. A&O Johansen A/S
FirstFarms A/S

Green Mobility A/S
Luxor A/S

North Media A/S
NTR Holding A/S

NOTERET PÅ OSLO BØRSEN

Asetek A/S Everfuel A/S Napatech A/S

IKKE NOTEREDE SELSKABER

Dansk Formuepleje A/S
DSB

Nykredit A/S
Saxo bank

TDC A/S

DIRFs MEDLEMSVIRKSOMHEDER
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FIRST NORTH / SPOTLIGHT

Allerity Therapeutics Freetrailer Group A/S GOM Space A/S

ORGANISATIONER

Dansk Aktionærforening Dansk Industri NASDAQ 

RÅDGIVERE & SERVICE PROVIDERS

Bech-Bruun
BystedFFW
Computershare
Corporate Matters 
Fokus Translatørerne 
Euronext Corporate Services
GK Nordic – Geelmuyden Kiese
Get Visual
Gorrissen Federspiel

Grimberg Communications
Guidance
HC Andersen Capital
Impact Communications
Investis
KPMG
Kromann Reumert
Livehouse Europe
MindShare

Noted
Operate
Plesner
Point Communications
Q4
RD:IR
Reliance A/S
Ritzaus Bureau
Velocity

PERSONLIGT MEDLEMSKAB Hanne Leth Hillman

DIRFs MEDLEMSVIRKSOMHEDER
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RESULTATOPGØRELSE     

(DKK)   Note 2021 2020

Indtægter:
Medlemskontingent     936.250 850.652
Annoncer    5.000  0
DIRFdag deltagergebyr    4.000  0
DIRFdag, sponsorat/annonce    75.000 85.000
Indtægter i alt     1.020.250 935.652

Driftsomkostninger:
Medlemsaktiviteter    1 132.151 107.312
Lokaleomkostninger     58.271 55.497
Personaleomkostninger    2 581.616 620.771
Ekstern assistance     15.000  14.400
Kontorhold    3 43.581 43.094
Web, hosting, konsulent     55.840  26.630
Bestyrelsesarbejde og udvalgsmøder     1.595  21.530
Uddannelse og kontingenter     13.627 18.169
Rejser m.m.     58 3.821
Bankgebyrer     1.294 1.096
Repræsentation     894 0
Tab på debitorer    0 0
Udgifter i alt     903.927 912.320

Resultat før renter m.m.     116.323 23.332
     
Finansielle poster:    
Renteudgifter     4.266 0
Rentetillæg selskabsskat     311 435
Renter i alt     4.577 435

Resultat før skat     111.746 22.897

Skat af årets resultat     24.992 7.084
Årets resultat     86.754 15.813

ÅRSREGNSKAB 2021
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BALANCE PR. 31. DECEMBER     

(DKK)   Note 2021 2020

Aktiver:
Indestående bank     847.294 872.915
Huslejedepositum     14.568 13.874
Forudbetalte poster     6.797 0
Tilgodehavende skattekonto     17.227 0
Tilgodehavende moms     19.632 17.227
Aktiver i alt     905.518 904.016

Passiver:
Kontingent - periodisering (1/1-31/3)     224.000 218.750
Foreningsskat 2021     20.992 7.084
Skyldig feriepengeforpligtelse     26.562 103.923
Skyldig ATP-bidrag, A-skat og AM-bidrag     45.912 72.961
Gæld i alt     317.466 402.718
  
Egenkapital     588.052 501.298
Passiver i alt     905.518 904.016

EGENKAPITALOPGØRELSE 

(DKK)   Note 2021 2020

Egenkapital, primo     501.298 485.485
Årets resultat     86.754 15.813
Egenkapital, ultimo     588.052 501.298

ÅRSREGNSKAB 2021
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NOTER TIL REGNSKABET

(DKK)   Note 2021 2020

MEDLEMSAKTIVITETER    1

Foredragsholder     2.340 4.240
Gaver til medlemsmøder     1.170 1.659
Mødeafholdelse mv.     171 733
Materialer mv. - DIRF-dag     90.970 68.180
Journalister     37.500 32.500
    132.151 107.312

PERSONALE    2

Lønninger     497.989 485.889
Pensioner     86.400 82.800
Sociale omkostninger     6.755 5.657
Personaleomkostninger     11.343 8.824
Lønbehandlingsgebyr     254 240
Feriepengeforpligtelse, regulering     -21.125 37.361
    581.616 620.771

KONTORHOLD    3

Telefon og internet     2.732 2.565
Kontorartikler, tryksager og porto     0 469
Software     39.559 26.502
Småanskaffelser u/30.700 kr.     1.290 13.558
    43.581 43.094

ÅRSREGNSKAB 2021
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BESTYRELSENS PÅTEGNING

 
Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt for-
eningens årsrapport for 2021. 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 11. februar 2022

Claus Ingar Jensen, Formand

Anders Hjort
Christian Lemvigh
Christina Bastius Thomsen
Ellen Bjurgert
Martin Raasch Egenhardt
Cristina Rønde Hefting
Michael Harboe-Jørgensen

DEN GENERALFORSAMLINGSVALGTE  
REVISORS PÅTEGNING

TIL DIRFS MEDLEMMER:
Jeg har gennemgået regnskabet for 2021. 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 6. marts 2022
Flemming Ole Nielsen
DIRFs interne revisor

PÅTEGNINGER
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