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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Nordic Federation of General
Practice ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beret-
ningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 10. april 2012

Direktion

Peter Torsten Sørensen

Bestyrelse

Gisle Roksund Lars Gehlert Johansen Thorarinn Ingolfsson
Formand

Karin Träff Nordström Pekka Olavi Honkanen Marit Hermansen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaveren i Nordic Federation of General Practice ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Nordic Federation of General Practice ApS for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregn-
skabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risi-
ci for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risi-
kovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kon-
trol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Roskilde, den 10. april 2012

RIR REVISION
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bent Jalving Thomas Lehmann Jensen
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Nordic Federation of General Practice ApS
c/o Dansk Selskab for Almen Medicin
Øster Farimagsgade 5
1353 København K

CVR-nr.: 21 25 39 36
Stiftet: 1. oktober 1998
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Gisle Roksund
Lars Gehlert Johansen
Thorarinn Ingolfsson
Karin Träff Nordström 
Pekka Olavi Honkanen
Marit Hermansen

Direktion Peter Torsten Sørensen

Revision RIR REVISION
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bankforbindelse Nordea Bank Danmark
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets formål er at virke til fremme af de alment praktiserende lægers funktion i den primære
sundhedstjeneste i de 5 nordiske lande; Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark.

Selskabet skal primært sikre udgivelsen af det videnskabelige tidsskrift Scandinavian Journal of Primary
Health Care.

Selskabet skal desuden formidle afholdelse af nordiske kongresser i almen medicin.

Selskabet kan til fremme af formålet - efter beslutning i bestyrelsen - iværksætte andre aktiviteter f.eks.
ved udgivelse af andre tidsskrifter, bøger og publikationer, afholdelse af kurser, andre kongresser mv.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets nettoomsætning udgør 536 t.kr. mod 674 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -24
t.kr. mod 90 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets fi-
nansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nordic Federation of General Practice ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsregnskabslovens bilag med regnskabsskemaer
er dog fraveget med hensyn til opstilling af resultatopgørelsen, af hensyn til selskabets formål og
aktivitet.  

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
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 selska-
bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtel-
ser som beskrevet nedenfor, for hver enkelt regnskabspost. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnska-
bet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægter
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted in-
den årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 

Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger. Finansielle ind-
tægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-
sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henfø-
res til posteringer direkte på egenkapitalen. 
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Egenkapital - udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbyt-
te indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acon-
toskatter.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2011 2010
Note kr. t.kr.

1 Indtægter 535.573 674
2 Styrelsesmøder -117.548 -65
3 SJPHC (Scandinavian Journal of Primary Health Care) -385.440 -387
4 Sekretariatsomkostninger -54.817 -98

Resultat før finansielle poster -22.232 124

Andre finansielle omkostninger -1.504 -2

Resultat før skat -23.736 122

5 Skat af årets resultat 0 -32

Årets resultat -23.736 90

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 0 90
Disponeret fra overført resultat -23.736 0

Disponeret i alt -23.736 90
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Balance 31. december

Aktiver

2011 2010
Note kr. t.kr.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 383.802 285
Tilgodehavende selskabsskat 4.000 0

6 Andre tilgodehavender 16.363 10
Tilgodehavender i alt 404.165 295

Likvide beholdninger 452.862 770

Omsætningsaktiver i alt 857.027 1.065

Aktiver i alt 857.027 1.065
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Balance 31. december

Passiver

2011 2010
Note kr. t.kr.

Egenkapital

7 Anpartskapital 125.000 125
8 Overført resultat 528.181 552

Egenkapital i alt 653.181 677

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 20.000 20
Selskabsskat 0 30

9 Anden gæld 183.846 338
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 203.846 388

Gældsforpligtelser i alt 203.846 388

Passiver i alt 857.027 1.065

10 Nærtstående parter
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Noter

2011 2010
kr. t.kr.

1. Indtægter

Tilskud redaktionsomkostninger 96.000 319
Royalties 290.775 285
Regulering af royalties 2009 0 70
Regulering kongresudgifter 2009 55.770 0
Registreringsgebyr 2011, Tromsø 93.028 0

535.573 674

2. Styrelsesmøder

Mødeomkostninger 116.355 23
Rejseomkostninger 1.193 33
Hotelomkostninger 0 9

117.548 65

3. SJPHC (Scandinavian Journal of Primary Health Care)

Porto og gebyr 40 2
Telefon-internet 5.193 11
Repræsentation 0 2
Edb 17.279 2
Redaktionsmøder 54.483 65
Deltagelse i kongresser 9.808 0
Rejseomkostninger 432 34
Reklame/logo 0 -10
Småanskaffelser 7.810 0
Lønninger 290.395 281

385.440 387
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Noter

2011 2010
kr. t.kr.

4. Sekretariatsomkostninger

Gebyr 140 1
Repræsentation 4.122 1
Edb 0 3
Dataløn 1.578 2
Bogføringsassistance 1.824 2
Administrationshonorar 40.000 10
Revisorhonorar 20.000 20
Revisorhonorar, rest sidste år 1.500 -1
Hjemmeside, afsat ej anvendt -46.983 60
Mødedeltagelse 3.781 0
Deltagelse i kongresser 28.855 0

54.817 98

5. Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 0 32

0 32

6. Andre tilgodehavender

Moms 16.363 10

16.363 10

7. Anpartskapital

Anpartskapital primo 125.000 125

125.000 125

8. Overført resultat

Overført resultat primo 551.917 462
Årets overførte overskud eller underskud -23.736 90

528.181 552
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Noter

31/12 2011 31/12 2010
kr. t.kr.

9. Anden gæld

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 7.272 42
Løn og tantieme 4.500 0
Mellemregning DADL 0 1
Modtaget forudbetaling vedr. kongres 2011 0 56
Administration 0 10
Forudbetaling vedr. elektronisk udgave SJPHC 169.324 169
Hjemmeside 2.750 60

183.846 338

10. Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum
5 % af selskabskapitalen:

The Danish College of General Practice, Copenhagen, Denmark.

The Norwegian College of General Practice, Oslo, Norway.

The Swedish College of General Practice, Stockholm, Sweden.

The Icelandic College of General Practice, Kópavogur, Iceland.

The Finnish Association for General Practice, Helsinki, Finland.
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