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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 godt 320 med-
lemmer fra 103 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 udvik-
lingsaktiviteter.

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, www.dirf.dk, hvor alt om 
DIRF og meget om IR er beskrevet.

DIRF’S VEDTÆGTER
Kan ses på  
http://www.dirf.dk/om-dirf/vedtaegter-mv/

OM DIRF
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INDLEDNING – ÅRET KORT
Årsberetningen har de seneste par år omtalt ka-
pitalmarkeder under forandring, flere lovgivnings-
mæssige krav samt øget kompleksitet i rammerne 
for IR-arbejdet. Men 2020 blev for alvor året med 
komplet disruption som følge af den globale 
 covid-19 pandemi. På linje med alle andre aktører 
var det nødvendigt hurtigt at tilpasse foreningens 
aktiviteter og derved understøtte, at DIRFs med-
lemmer kunne fastholde et højt kvalitetsniveau i 
deres kommunikation, særligt under de givne om-
stændigheder.

I 2020 fik covid-19 pandemien stor indflydelse på 
mange selskabers evne til at forudsige  resultaterne 
for året, og mange selskaber suspenderede midler-
tidigt deres guidance. For at understøtte forenin-
gens medlemmer blev der etableret flere arrange-
menter, der adresserede disse problemstillinger 
mere specifikt. Herudover følger DIRF fortsat den 
nye udvikling 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 
hurtigt at skifte til virtuelle møder og webinarer, så 
medlemsmøderne kunne fortsættes med fokus på 
at belyse betydningsfulde emner inden for forskel-
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 

BERETNING 2020

HOVEDTAL

DKK 1.000 2020 2019 2018 2017 2016

Indtægter 936 977 1.020 1.064 1.087
Udgifter 912 936 919 998 1.034

Resultat 16 32 100 66 53
Egenkapital 501 485 454 363 297

Antal medlemmer 103 102 102 103 100

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 medlemstallet steget pænt til godt 
320 personer fordelt på 103 medlemsvirksom-
heder.

DIRFDAGEN 2020: VIRTUAL IR – NEW WAYS 
OF WORKING
Gorrissen Federspiel skulle have været vært for 
den årlige konference, men for første gang i DIRFs 
historie, var det kun muligt at have meget få per-
soner ud over talerne til stede i salen, mens al 
øvrig deltagelse foregik online. Til trods for at selve 
netværksdelen manglede, var der samme store 
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opbakning fra medlemmer og sponsorer, og det 
lykkedes at fastholde målsætningen for program-
met, hvor emner, indhold og talere skulle være af 
høj, international kvalitet og med afsæt i de sene-
ste trends og udvikling inden for IR, og dermed 
relevant for alle målgrupper blandt medlemmerne. 
Temaerne omfattede bl.a. indlæg ved Gregers 
Wedell-Wedells borg, CEO hos Matas om ’Corporate 
evolution in an ever more digitized reality’, panel-
debatter omkring ’Investor attention – how to use 
traditional and digital media platforms to generate 
investor interest’, ‘Investor recognition – the clear-
cut equity story that makes it easy for investors 
to embrace the investment case’, ’Commissioned 
research – arguments for and against’. Og ikke 
mindst ’IR battlefield experience’. Takket være 
dygtige, omstillingsparate talere og Get Visuals pro-
fessionelle håndtering af teknikken fik konferencen 
rigtig fin feedback, men vi håber at kunne vende 
tilbage til det sædvanlige set-up i 2021 med tilføjel-
se af mulighed for webcast til de medlemmer, der 
ikke kan være til stede.

UDVIKLING I MEDLEMSKREDSEN
Antallet af medlemmer i DIRF varierer lidt hen over 
året, men var ved årets udgang 103 medlemsvirk-
somheder. I det store hele er antallet meget stabilt 
med en stor kerne af mangeårige medlemmer. Der 

BERETNING 2020

er dog altid en naturlig udskiftning, og i 2020 fik 
foreningen fire nye medlemmer, mens fem meldte 
sig ud. Muligheden for vækst i antal medlems-
virksomheder afhænger blandt andet af antallet 
af nynoteringer, som i 2020 steg for First North. 
Men på grund af de manglende muligheder for at 
mødes i netværksgrupperne, var det nødvendigt at 
sætte disse aktiviteter hovedsageligt for small og 
microcap på et foreløbigt hold, og dermed mistede 
DIRF en oplagt 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 forskellige netværksgrupper vil blive 
genoptaget, når det er muligt. 

MEDLEMSAKTIVITETER 
Den nye virkelighed gav pludselig en helt anden 
form for travlhed hos vores medlemmer, og det 
var nødvendigt med hurtig tilpasning af antal 
medlemsmøder, mødeform og også emnerne blev 
ændret til at fokusere på de væsentligste IR-udfor-
dringer. 

Derudover måtte arrangementet ’Hvordan skrues 
den optimale meddelelse sammen set med analy-
tikerøjne?’ i marts hos ABG Sundal Collier desværre 
aflyses pga. den første nedlukning.

EMNERNE FOR MEDLEMSMØDERNE I 2020 VAR:

Tidspunkt Emne Indlægsholder

Marts Accessing the US Markets OTC Markets

 DIRF generalforsamling

April Coronavirus – how to give guidance in Thomas Holst Laursen, Plesner  
 uncertain times Iben Steiness, Carlsberg 
  Maja Schou-Jensen, A.P. Moller-Maersk

Juni ESEF og iXBRL webinar:   Thomas Røjel Smitt, Finanstilsynet 
 Få indsigt i de nye krav til Kitt Ralkow, BystedFFW 
 elektronisk rapporteringsformat Henrik Grønnegaard, Deloitte

 Suspension af guidance  Anne Bruun og Maja Aneta Krarup Kowalska,  
 – hvad siger myndighederne? Finanstilsynet 
  Jakob Kaule, Nasdaq Surveillance

September Netværksmøde for Heads of IR,  
 C25/large cap 

Oktober Why all Issuers should be concerned  Mark Simms, CMi2i 
 about shareholder activists? Alice Squires, Rothschild & Co’s Investor Advisory

December Opfølgning på et usædvanligt år hos Nasdaq Peter Legind-Hansen, Nasdaq 
  Jakob Kaule, Nasdaq Surveillance 
  Carsten Borring, Nasdaq
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Da næsten alle møderne foregik online, blev det nu 
muligt at få samme information uanset, om man 
kunne være fysisk til stede, og takket være stor 
velvilje fra Get Visual og Livehouse Europe blev så-
vel medlemsmøder som DIRFdagen transmitteret 
live og som on-demand webcast. Det var et tiltag, 
som var meget populært blandt medlemmerne, og 
derfor vil der også fremover blive sendt webcast 
fra medlemsmøderne, selv om selve mødet er med 
medlemsdeltagelse og derfor har mulighed for 
netværk. 

Netværksdelen i DIRF, som giver medlemmerne 
lejlighed til frit at diskutere IR-specifikke problem-
stillinger med andre IR-kolleger og udveksle erfa-
ringer, har som før nævnt haft svære betingelser 
i 2020, 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 erfarings-
udveksling omkring 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 udkom DIRFnyt hyppigere i 2020, 
og samtidig blev der i DIRFs LinkedIn-gruppe lø-
bende publiceret relevante IR-nyheder.

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 arbejds-
gruppe, der hjalp til med planlægningen af årets 
DIRFdag. Udvalgene havde samlet 21 medlemmer 
i 2020 inklusive bestyrelsen, og de leverer input til 
det løbende arbejde 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 2020 - REGNSKABSBERETNING
I 2020 vedtog generalforsamlingen en mindre 
kontingentstigning for første gang i fem år på 3,7% 
men fastholdt i øvrigt kontingentstrukturen uæn-
dret. Medlemskontingentet udgjorde i 2020 samlet 
DKK 850.652, 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 85.000. Der var i sagens natur ingen ind-
tægter fra deltagergebyr fra årets IR-konference, 
DIRFdagen. De samlede indtægter var herefter  
DKK 935.652.

Omkostninger til medlemsaktiviteter blev i alt 
DKK 107.312. Heraf blev DKK 68.180 anvendt til 
afholdelse af DIRFdagen, DKK 4.240 til foredrags-
holdere og DKK 32.500 til eksterne skribenter til 
DIRFnyt. Personaleomkostninger udgjorde DKK 
620.771. Udgifterne til kontorhold på DKK 43.094 

BERETNING 2020
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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 23.332 med nega-
tive renter på DKK 435 og en skattebetaling på DKK 
7.084. Årets resultat blev herefter et overskud på 
DKK 15.813 for regnskabsåret 2020. 

FORVENTNING TIL 2021
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 er en revision af best 
practice-anbefalingerne klar til lancering i første 
halvår, og der er investeret i mere tidssvarende 
administrationssystemer, som skulle give en bedre 
medlemsdialog og opfølgning. Derudover vil der 
blive set nærmere på nye projekter og tiltag, 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 
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 2020

Der søges løbende input fra andre IR-organisati-
oner, men i år vil det fortsat kun være muligt at 
deltage virtuelt i IR-konferencerne hos NIRI i USA 
og den årlige britiske konference hos IR Society til 
juni. Herfra viderebringer DIRF inspiration og viden 
om den internationale IR-udvikling og nye trends 
til gavn for vores medlemmer. Disse samarbejder 
har bl.a. medført, at medlemmer af DIRF kan delta-
ge 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 samarbejdet. 
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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
Maja Schou-Jensen, A.P. Møller-Mærsk
Martin Raasch Egenhardt, Bang & Olufsen

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
Maja Schou-Jensen, A.P. Møller-Mærsk

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

Rolf Sass Sørensen, Bavarian Nordic
Thomas Johansen, Netcompany
Patrik Setterberg, Vestas Wind Systems
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, VP Investor Services
Naja Wivel, Novozymes

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
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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 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
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
Zealand Pharma A/S
Ørsted A/S
Össur hf.

C25 & LARGE CAP

Asetek A/S Napatech A/S

Dansk Formuepleje A/S
DSB

Nykredit A/S
TDC A/S

NOTERET PÅ OSLO BØRSEN

IKKE NOTEREDE SELSKABER

Bang & Olufsen A/S
BankNordik A/S
Better Collective A/S
Boozt Fashion A/S
cBrain A/S
Danske Andelskassers Bank A/S
D/S Norden A/S

H+H International A/S
HusKompagniet A/S
Matas A/S
NKT Holding A/S
NNIT 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
Den Jyske Sparekasse
FirstFarms A/S

Luxor A/S
Green Mobility 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 

Hanne Leth Hillman

Bech-Bruun
BystedFFW
Computershare
Corporate Matters 
Fokus Translatørerne 
GK Nordic – Geelmuyden Kiese
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
Ritzaus Bureau
VP Securities A/S

RÅDGIVERE & SERVICE PROVIDERS

ORGANISATIONER

PERSONLIGT MEDLEMSKAB

Freetrailer Group A/S
GOM Space A/S

Allerity Therapeutics  
(tidl. Oncology Venture A/S)

Waturu Holding A/S

FIRST NORTH

DIRFs MEDLEMSVIRKSOMHEDER
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RESULTATOPGØRELSE     

(DKK)   Note 2020 2019

Indtægter:
Medlemskontingent    850.652 856.410
Annoncer    0 30.000
DIRFdag deltagergebyr    0 7.500
DIRFdag, sponsorat/annonce    85.000 83.300
Indtægter i alt    935.652 977.210
     
Driftsomkostninger:
Medlemsaktiviteter   1 107.312 170.240
Lokaleomkostninger    55.497 52.854
Personaleomkostninger   2 620.771 591.226
Ekstern assistance    14.400 13.050
Kontorhold   3 43.094 25.671
Web, hosting, konsulent    26.630 27.995
Bestyrelsesarbejde og udvalgsmøder    21.530 23.756
Uddannelse og kontingenter    18.169 15.081
Rejser m.m.    3.821 14.281
Bankgebyrer    1.096 1.343
Repræsentation    0 400
Tab på debitorer    0 0
Udgifter i alt    912.320 935.897
     
Resultat før renter m.m.    23.332 41.313
     
Finansielle poster:    
Rentetillæg selskabsskat    435 243
Renter i alt    435 243
     
Resultat før skat    22.897 41.070
     
Skat af årets resultat    7.084 9,262
Årets resultat    15.813 31.808
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BALANCE PR. 31. DECEMBER     

(DKK)   Note 2020 2019

Aktiver:
Indestående bank    872.915 737.017
Huslejedepositum    13.874 13.213
Debitorer    0 12.500
Tilgodehavende moms    17.227 30.955
Aktiver i alt    904.016 793.685
     
     
Passiver:     
Kontingent - periodisering (1/1-31/3)    218.750 208.402
Foreningsskat 2020    7.084 9.262
Skyldige omkostninger    0 2.295
Skyldig feriepengeforpligtelse    103.923 66.561
Skyldig ATP-bidrag, A-skat og AM-bidrag    72.961 21.680
Gæld i alt    402.718 308.200
     
Egenkapital    501.298 485.485
Passiver i alt    904.016 793.685

EGENKAPITALOPGØRELSE 

(DKK)   Note 2020 2019

Egenkapital, primo    485.485 453.677
Årets resultat    15.813 31.808
Egenkapital, ultimo    501.298 485.485

ÅRSREGNSKAB 2020
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NOTER TIL REGNSKABET

(DKK)   Note 2020 2019

1. MEDLEMSAKTIVITETER   1

Foredragsholder    4.240 25.328
Gaver til medlemsmøder    1.659 660
Mødeafholdelse mv.    733 2.629
Materialer mv. - DIRF-dag    68.180 99.623
Journalister    32.500 42.000
    107.312 170.240
     
2. PERSONALE   2

Personale     
Lønninger    485.889 488.043
Pensioner    82.800 82.800
Sociale omkostninger    5.657 6.954
Personaleomkostninger    8.824 11.821
Lønbehandlingsgebyr    240 240
Feriepengeforpligtelse, regulering    37.361 1.368
    620.771 591.226
     
3. KONTORHOLD   3

Kontorhold     
Telefon og internet    2.565 4.727
Kontorartikler, tryksager og porto    469 0
Faglitteratur    0 1.999
Software    26.502 11.124
Småanskaffelser u/14.100 kr.    13.558 7.821
    43.094 25.671

ÅRSREGNSKAB 2020
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BESTYRELSENS PÅTEGNING

 
Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt 
 foreningens årsrapport for 2020. 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 24. februar 2021

Claus Ingar Jensen,  
Formand

Anders Hjort
Christian Lemvigh
Christina Bastius Thomsen
Ellen Bjurgert
Maja Schou-Jensen
Martin Raasch Egenhardt

DEN GENERALFORSAMLINGSVALGTE  
REVISORS PÅTEGNING

TIL DIRFS MEDLEMMER:
Jeg har gennemgået regnskabet for 2020. 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 
 bemærkninger eller forbehold.

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

Den 8. marts 2021

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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