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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 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 28. marts 2011

Direktion

Peter Torsten Sørensen

Bestyrelse

Anna Stavdal Roar Ruby Maagaard Halldór Jónsson
Formand

Eva Jaktlund Elise Kosunen Gisle Rokslund

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2011

Dirigent
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Den uafhængige revisors påtegning

Til anpartshaveren i Nordic Federation of General Practice ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Nordic Federation of General Practice ApS for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledel-
sesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og oprethold-
else af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvi-
sende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl
samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn,
som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesbe-
retning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor re-
vision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder
kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj
grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i års-
regnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ringen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlin-
formationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der
er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende bille-
de, samt for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på
at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at ud-
trykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stil-
lingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæs-
sige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af års-
regnskabet og ledelsesberetningen.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor kon-
klusion.

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

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder
en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Roskilde, den 28. marts 2011

RIR REVISION
statsautoriserede revisorer I/S

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 Anna Stavdal
Roar Ruby Maagaard
Halldór Jónsson
Eva Jaktlund
Elise Kosunen
Gisle Rokslund

Direktion Peter Torsten Sørensen

Revision RIR REVISION
statsautoriserede revisorer I/S

Bankforbindelse Nordea Bank Danmark

Modervirksomhed Dansk Selskab for Almen Medicin
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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 674 t.kr. mod 617 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 90
t.kr. mod 34 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 værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-
under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige 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 forplig-
telser 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 hen-
føres 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.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2010 2009
Note kr. t.kr.

1 Indtægter 673.612 617
2 Styrelsesmøder -64.226 -115
3 SJPHC (Scandinavian Journal of Primary Health Care) -447.752 -418
4 Sekretariatsomkostninger -37.928 -41

Resultat før finansielle poster 123.706 43

Andre finansielle indtægter 25 4
Andre finansielle omkostninger -1.956 -2

Resultat før skat 121.775 45

5 Skat af årets resultat -31.500 -11

Årets resultat 90.275 34

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 90.275 34

Disponeret i alt 90.275 34
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Balance 31. december

Aktiver

2010 2009
Note kr. t.kr.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 284.572 671
6 Andre tilgodehavender 9.873 7

Tilgodehavender i alt 294.445 678

Likvide beholdninger 770.208 270

Omsætningsaktiver i alt 1.064.653 948

Aktiver i alt 1.064.653 948
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Balance 31. december

Passiver

2010 2009
Note kr. t.kr.

Egenkapital

7 Anpartskapital 125.000 125
8 Overført resultat 551.917 462

Egenkapital i alt 676.917 587

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 20.000 42
Selskabsskat 29.500 10

9 Anden gæld 338.236 309
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 387.736 361

Gældsforpligtelser i alt 387.736 361

Passiver i alt 1.064.653 948

10 Nærtstående parter
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Noter

2010 2009
kr. t.kr.

1. Indtægter

Royalties 284.573 435
Forudbetalinger vedr. elektronisk udgave SJPHC 0 -169
Bidrag til dækning af kongresudgifter 2009 0 50
Tilskud redaktionsomkostninger 319.200 301
Regulering af royalties 2009 69.839 0

673.612 617

2. Styrelsesmøder

Mødeomkostninger 22.527 13
Rejseomkostninger 33.114 51
Hotelomkostninger 8.585 51

64.226 115

3. SJPHC (Scandinavian Journal of Primary Health Care)

Porto og gebyr 2.005 1
Telefon-internet 11.016 31
Repræsentation 2.467 1
Edb 2.278 14
Redaktionsmøder 64.740 60
Rejseomkostninger 33.531 13
Hjemmeside 60.000 0
Reklame/logo -9.625 25
Småanskaffelser 340 0
Lønninger 281.000 273

447.752 418
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Noter

2010 2009
kr. t.kr.

4. Sekretariatsomkostninger

Gebyr 1.459 0
Repræsentation 612 0
Edb 2.984 0
Dataløn 1.585 2
Bogføringsassistance 1.788 2
Administrationshonorar 10.000 14
Revisorhonorar 20.000 23
Revisorhonorar, rest sidste år -500 0

37.928 41

5. Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 31.500 11

31.500 11

6. Andre tilgodehavender

Moms 9.873 7

9.873 7

7. Anpartskapital

Anpartskapital primo 125.000 125

125.000 125

8. Overført resultat

Overført resultat primo 461.642 428
Årets overførte overskud eller underskud 90.275 34

551.917 462
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Noter

31/12 2010 31/12 2009
kr. t.kr.

9. Anden gæld

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 42.175 48
Mellemregning DADL 967 1
Modtaget forudbetaling vedr. kongres 2011 55.771 56
Administration 10.000 10
Logo 0 25
Forudbetaling vedr. elektronisk udgave SJPHC 169.323 169
Hjemmeside 60.000 0

338.236 309

10. Nærtstående parter

Ejerforhold

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

Dansk Selskab for Almen Medicin, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K
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