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Ledelsespåtegning

Direktionen og bestyrelsen har aflagt årsregnskab for 

2021. Årsregnskabet er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsregnskabet er aflagt i henhold til foreningens vedtæg-

ter og god regnskabsskik.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigts-

mæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for 

forsvarlige, ligesom årsregnskabet efter vores opfattelse 

indeholder de oplysninger, der er relevante for at be-

dømme foreningens økonomiske forhold. Det er derfor 

vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 

billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle 

stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 

regnskabsåret 2021 i overensstemmelse med foreningens 

vedtægter og god regnskabsskik.

København, den 21. april 2022

Direktionen:

Torben Buse

Adm. direktør

Camilla Vejlø Hartling

Vicedirektør

København, den 21. april 2022

Bestyrelsen:

Camilla Noelle Rathcke, formand

Anna Mette Nathan, næstformand 

Ann-Louise Reventlow-Mourier

Jørgen Skadborg

Gunver Lillevang  

Susanne Edith Wammen

Søren Niemi Helsø

Klaus Peder Klausen

Helga Schultz

Jesper Brink Svendsen
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som beskrevet på side 10-11 i anvendt regnskabspraksis. 

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-

trol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et 

årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig 

for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; 

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette 

er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grund-

lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 

ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, 

indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 

end at gøre dette.

Revisors ansvar for  
revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-

regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og 

at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj 

grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er 

ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overens-

stemmelse med internationale standarder om revision 

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid 

vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser 

eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med 

rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har 

indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-

skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse 

med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige 

vurderinger og opretholder professionel skepsis under 

revisionen. Herudover:

•  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig 

fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører 

revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til 

at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for 

ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 

Til medlemmerne i Lægeforeningen
Vi har revideret årsregnskabet for Lægeforeningen for 

regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, der omfatter 

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 

noter. Årsregnskabet udarbejdes efter foreningens ved-

tægter og god regnskabsskik, som beskrevet på side 10-11 

i anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Lægefor-

eningen for 1. januar – 31. december 2021 i alle væsentlige 

henseender er udarbejdet i overensstemmelse med for-

eningens vedtægter og god regnskabsskik, som beskre-

vet på side 10-11 i anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 

internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge 

disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisi-

onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen 

af årsregnskabet”. Det er vores opfattelse, at det opnåede 

revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 

for vores konklusion.  

Uafhængighed
Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med 

International Ethics Standards Board for Accountants’ 

internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd 

(IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende 

i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske for-

pligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Fremhævelse af forhold  
vedrørende revisionen
Lægeforeningen har som sammenligningstal i resultat-

opgørelsen og noter til resultatopgørelsen for regnskabs-

året 2021 medtaget det af repræsentantskabet godkendte 

resultatbudget for 2021. Disse sammenligningstal har 

ikke været underlagt revision, som det fremgår af års-

regnskabet. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et års-

regnskab, i overensstemmelse med god regnskabsskik, 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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De lægelige revisorer har gennemgået Lægeforenin-

gens regnskab for 2021, og foretaget en kritisk revision 

med det formål at påse, at Lægeforeningens samlede 

økonomiske aktiviteter og dispositioner er udført på en 

økonomisk forsvarlig måde og i overensstemmelse med 

repræsentantskabets beslutninger.

Vi har stillet forespørgsler til afvigelser mellem budget 

og realiseret resultat, ligesom vi har haft spørgsmål til 

procedurer og politikker, som kan sikre politisk kon-

besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformati

on forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam

mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med rele

vans for revisionen for at kunne udforme revisions

handlinger, der er passende efter omstændighederne, 

men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af foreningens interne kontrol.

•  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er 

anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 

ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregn

skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 

drift er passende, samt om der på grundlag af det 

opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for

bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe 

betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte 

driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre op

mærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, 

hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modi

ficere vores konklusion. Vores konklusion er baseret 

på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for 

vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 

eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke læn

gere kan fortsætte driften.

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det 

planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-

sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, 

herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 

som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledel-

sesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusi-

on med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det 

vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-

bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt 

inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået 

ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde 

væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, 

at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-

regnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation 

i ledelsesberetningen.

København, den 21. april 2022

EY Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28

Mogens Andreasen Mathias Jessen

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

mne28603  mne46620

De lægelige revisorers kommentarer

trolmulighed, hensigtsmæssig sagsbehandling og synli-

ge beslutninger. 

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærknin-

ger, og vi kan godkende årsregnskabet for 2021.

København, den 21. april 2022

Dennis Staahltoft    

Mads Bo Frellsen
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Præsentation af foreningen
Lægeforeningen er danske lægers faglige interesseorga-

nisation.

Det er Lægeforeningens formål at:

• Være en forening for alle læger

• Fremme kollegialitet og faglighed

• Varetage lægestandens interesser i samfundet

• Medvirke til fortsat dygtiggørelse af læger

•  Medvirke til forskning og udvikling i sundheds

væsenet

•  Søge indflydelse på samfundsspørgsmål, der har be

tydning for sygdom og sundhed samt lægers arbejde

•  Medvirke til koordinering og fremme af fælles opgaver 

for de forhandlingsberettigede foreninger og deres 

medlemmer.

Lægeforeningen er en hovedforening, der omfatter er-

hvervsaktive medlemmer af de forhandlingsberettigede 

foreninger, pensionister og andre ikke-erhvervsaktive 

medlemmer af Lægeforeningen samt medlemmer, som 

har deres hovedbeskæftigelse i udlandet. 

Nedenfor vises medlemsfordelingen pr. 1. januar 2022 og 

udviklingen i organisationsgraden:

MEDLEMSFORDELINGEN PR. 1. JANUAR 2022 

Ledelsesberetning 
for Lægeforeningen

Note: Organisationsprocenten er beregnet ud fra Sund-

hedsstyrelsens data for antallet af herboende læger med 

autorisation til at arbejde i Danmark, som er i aldersgrup-

pen 24-64 år, sammenholdt med antallet af medlemmer, 

der arbejder i Danmark, i samme aldersgruppe.
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talte politiske prioriterede temaer vil foreningen forfølge 

i 2022 og kommende år. 

Lægeforeningen har en sund økonomi og en stabil med-

lemsudvikling med en meget høj organisationsprocent. 

Men Lægeforeningen skal fortsat i samarbejde med de 

forhandlingsberettigede foreninger sikre, at de nyuddan-

nede læger ønsker at blive medlem af foreningen. Med-

lemsbetjening og medlemsservice er derfor hele tiden et 

centralt tema. Også i 2021 og den forløbne del af 2022 har 

der været medlemsfremgang. 

Udviklingen i økonomiske 
aktiviteter og forhold
Udviklingen er vist i forhold til det af repræsentantska-

bet vedtagne budget. Det skal bemærkes, at budgettet for 

2021 er vedtaget på lægemødet i foråret 2020. Styrings-

mæssigt arbejdes med en løbende budgetopfølgning og 

estimater. I forhold til rapporteringen til repræsentant-

skabet tages imidlertid udgangspunkt i det på lægemø-

det i 2020 vedtagne 2021-budget.

Resultatet er et overskud på 329 t.kr, hvilket er 2.939 t.kr. 

bedre end budget. Resultatet er således økonomisk set 

særdeles tilfredsstillende. Afvigelserne fordeler sig som 

følger på hovedgrupper:

Lægeforeningen udgiver en årsberetning i forbindelse 

med Læge- og repræsentantskabsmødet i 2022, som 

omtaler foreningens forskellige aktiviteter i 2021. Be-

retningen omhandler især en gennemgang af forenin-

gens sundheds- og standspolitiske arbejde, men også 

en beskrivelse af Lægeforeningens bestyrelse, udvalg 

og arbejdsgrupper og eksterne repræsentation samt 

 administrative organisation. 

Der henvises til årsberetningen for en nærmere gennem-

gang. Årsberetningen ligger på Lægeforeningens hjem-

meside under Lægemøde 2022, samt på hjemmesiden 

www.lægemøde.dk.

Begivenheder efter  
regnskabsårets afslutning
Der har ikke været særlige begivenheder efter  

regnskabsårets afslutning.  

De væsentligste opgaver  
og udfordringer i 2022
Lægeforeningen vil fortsat blande sig i den sundheds-

politiske debat og påvirke de ydre og indre rammevilkår 

for patienternes vilkår og lægers arbejde. Der henvises 

til bestyrelsens skriftlige beretning for omtale af typiske 

aktiviteter i Lægeforeningen indenfor politisk interesse-

varetagelse og medlemsaktiviteter. En række af de om-

Regnskab
t.kr.

Budget
t.kr.

Forskel
t.kr.

Kontingentindtægter, flere indtægter 106.520 104.400 2.120

Politisk virksomhed, større forbrug            30.649 29.897 752

Særlig medlemsrettet virksomhed, mindre forbrug 29.468 33.004 3.536

Fælles administration, større forbrug 48.231 43.848 4.383

Finansielle poster, større indtægter 2.958 800 2.158

Øremærkede regionale aktiviteter, mindre forbrug 800 1.060 260

Afvigelse i alt 2.939

Hovedaktiviteter i 2021

FORDELING AF AFVIGELSER I HOVEDGRUPPER
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kostningerne til virtuelle møder er betydeligt lavere. En 

del af den reducerede fysiske mødeaktivitet har været, 

at det har været nødvendigt at aflyse kandidatfesterne i 

2021. De nye kandidater har i stedet modtaget en gave fra 

Lægeforeningen til markering af begivenheden. Mindre-

omkostningen alene på dette område i forhold til budget 

har udgjort 1 mio. kr.

I de regionale aktiviteter indgår også de særlige regiona-

le medlemsrettede aktiviteter, som i 2021 er støttet med 

859 t.kr., hvilket dækkes af den disponerede egenkapital. 

Der er reserveret 3.229 t.kr. pr. 1. januar 2022 til dette 

formål. Disse midler vedrører de tidligere Lægekredsfor-

eninger. Da støtten gives via de særlige hensættelser til 

regionale formål, vises omkostningen som en særskilt 

post og dækkes via disponeringen af årets resultat.

Den fælles administration har haft væsentligt flere om-

kostninger end budgetteret, i alt 4.383 t.kr., hvilket pri-

mært vedrører Ejendoms- og teknisk service. Stigningen 

i udgifter til Ejendoms- og teknisk service udgør 3.711 

t.kr. og skyldes primært udgifter til opgradering af mø-

defaciliteter til facilitering af virtuelle og hybride møder. 

Heraf udgør indretning af nyt mødecenter, som er ind-

rettet fleksibelt til anvendelse til både større og mindre  

arrangementer, 2,1 mio. kr.

Øvrige poster  
– bevægelser på egenkapital 
Der har i 2021 været en indtægt på i alt 253 t.kr., som i 

overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis 

er ført direkte på egenkapitalen vedrørende ændring af 

dagsværdien af den renteswap, som blev indgået i for-

bindelse med finansieringen af ombygningen af Domus 

Medica i 2011. Renteswappen er udløbet i 2021.

 

Indtægterne 
Kontingentindtægterne for 2021 er 2.120 t.kr. højere end 

budget, og udviser en stigning i forhold til 2020 på 3.183 

t.kr. Stigningen i kontingentindtægter er udtryk for, at 

Lægeforeningen har haft stor nettotilgang af medlem-

mer som følge af høj tilslutning blandt de nyuddannede, 

samtidig med, at organisationsgraden blandt pensio-

nerede læger også fortsat er høj. Der har således i året 

været en nettotilgang på 928 medlemmer. Ultimo 2021 er 

medlemstallet således 34.047, hvilket er historisk højt.

Omkostningerne
Omkostninger til politisk virksomhed har været 752 t.kr. 

mere end budget, hvilket samtidig er 4.096 t.kr. højere 

end 2020. Stigningen i forhold til 2020 skyldes primært 

etablering af nyt ledelsessekretariat, hvorved funktionen 

blev styrket med en fuldtidsjurist, hvilket lå ud over det 

budgetterede. Samtidig skete der en omallokering af ek-

sisterende medarbejdere fra den juridiske afdeling til det 

nyetablerede sekretariat, hvilket er årsagen til stigningen 

i forhold til 2020.

Den medlemsrettede virksomhed er realiseret 3.536 t.kr. 

bedre end budgetteret. Dette skyldes primært en kom-

bination af flere annonceindtægter (publikationer), eks-

traordinær bonus fra Tryg, samt færre omkostninger til 

mødeaktiviteter på grund af Corona. 

Når de realiserede annonceindtægter har været større 

end budgetteret, skyldes det, at det var indarbejdet i bud-

gettet, at bortfaldet af medicinalannoncer ville betyde en 

reduktion i annonceindtægterne på 4,6 mio. kr. Det har 

imidlertid via et samarbejde med nyt annoncebureau 

lykkedes at øge omfanget af øvrige annoncer, især joban-

noncer, således at faldet i annonceindtægter har kunnet 

reduceres til 2,4 mio. kr. i forhold til 2020, hvilket er 2,2 

mio. kr. bedre end budgetteret. 

I 2021 er der blevet tilbagebetalt 120 mio. kr. til de med-

lemmer, som har tegnet forsikring gennem Lægeforenin-

gens forsikringsordning hos Tryg. Lægeforeningens egne 

forsikringer (bygninger, lægeansvar m.v.) indgår i ordnin-

gen og foreningen har således i lighed med medlemmer-

ne modtaget præmie retur. Merindtægten i forhold til 

budget udgør 2,1 mio. kr.

De færre omkostninger til mødeaktiviteter som følge af 

Corona har påvirket en række aktivitetsområder. Aktivi-

teterne er gennemført i det forudsatte omfang, men om-
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Hoved- og nøgletal 2017 - 2021
 (1.000 kr.)

*Øvrige driftsindtægter er i resultatopgørelsen på side 12 vist under de 

områder, de vedrører, så nettoomkostningen pr. område vises.

2021 2020 2019 2018 2017

Indtægter, brutto

Kontingentindtægter 106.520 103.336 100.426 97.916 96.329

Øvrige driftsindtægter* 58.894 61.198 69.248 67.768 71.103

Finansielle indtægter, netto 2.958 704 1.324 2.563 515

Indtægter i alt 168.372 165.238 170.998 163.121 166.917

Omkostninger, brutto

Politisk virksomhed 30.667 26.613 28.714 27.356 24.695

Særlig medlemsrettet virksomhed 60.687 58.902 69.981 69.723 70.281

Fælles administration 76.689 74.320 72.251 63.996 66.396

Omkostninger i alt -168.043 -159.835 -170.946 -161.075 -161.372

Årets resultat før skat 329 5.403 52 2.046 5.545

Skat 0 0 0 0 0

Årets resultat 329 5.403 52 2.046 5.545

Balance

Immaterielle anlægsaktiver 715 3.576 6.736 11.883 17.030

Grunde og bygninger 110.206 111.057 111.908 112.759 113.609

Øvrige materielle anlægsaktiver 4.364 5.123 5.882 6.641 7.400

Tilgodehavender 79.606 76.064 46.476 50.846 69.081

Værdipapirer og likvide beholdninger 70.966 64.011 111.188 80.901 42.749

Aktiver i alt 265.857 259.831 282.190 263.030 249.869

Egenkapital 195.263 194.681 188.317 187.388 184.767

Gæld 70.594 65.150 93.873 75.642 65.102

Passiver i alt 265.857 259.831 282.190 263.030 249.869

Nøgletal

Antal medlemmer ultimo 34.047 33.119 32.067 31.135 30.038

Gennemsnitligt antal heltidsansatte 102 102 117 124 125

Egenkapital i procent af balancen 73,4 74,9 66,7 71,2 73,9

Samlede omkostninger i procent af 

egenkapitalen
86,1 82,1 90,8 91,2 87,3
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Brugstid Scrapværdi

Software 3  10 år 0

Indretning af lejede 

lokaler
20 år 0

Grunde og bygninger 50 år 90 %

Ombygning af ejendom 40  50 år 0

Driftsmidler og inventar 3  5 år 0

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Lægeforeningen er aflagt i overens-

stemmelse med foreningens vedtægter og god regn-

skabsskik.

Lægeforeningens regnskab er opbygget som et formåls-

regnskab med 3 hovedaktivitetsområder: 

• Sundheds og anden politisk virksomhed

• Særlig medlemsrettet virksomhed

• Fælles administration

Sammensætningen af driftsindtægter og driftsomkost-

ninger er yderligere belyst i noterne til resultatopgørelsen.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidli-

gere år.

Valutaomregning
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske 

kroner efter transaktionsdagens kurs.

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta om-

regnes til danske kroner efter balancedagens valutakur-

ser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og 

-tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Afledte finansielle instrumenter
Foreningen har finansieret ombygning af sin domi-

cilejendom med et variabelt forrentet banklån og har 

indgået en rentesikringsaftale (renteswap). Dette afledte 

finansielle instrument indregnes første gang i balancen 

til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumen-

ter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for 

sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes 

i andre tilgodehavender eller anden gæld samt på egen-

kapitalen under ”Reserve for sikringstransaktioner”. 

Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikring-

stransaktioner overføres fra egenkapitalen og indregnes 

i samme regnskabspost som det sikrede. Regulering af 

dagsværdien af øvrige afledte finansielle instrumenter 

indgår i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Indtægter vedrørende kontingenter indgår i nettoom-

sætningen for den periode, de vedrører. Omsætningen 

opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af 

sekundær karakter i forhold til foreningens hovedakti-

viteter. Andre indtægter indgår i resultatopgørelsen på 

faktureringstidspunktet.

Driftsomkostninger
Driftsomkostninger omfatter omkostninger til lønnin-

ger og køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse med 

driften af sekretariatsfunktionen, herunder til drift af 

foreningens ejendomme.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på 

immaterielle og materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiver-

ne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på 

følgende vurdering af brugstiderne og scrapværdierne:
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Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver omfatter software og nyt 

medlemssystem. Anlægsaktiver afskrives fra idriftta-

gelsestidspunktet.

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fra-

drag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, 

indretning af lejede lokaler samt driftsmateriel og inven-

tar samt. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med 

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Større anskaffelser af driftsmateriel og inventar afskri-

ves over den forventede levetid. Småanskaffelser om-

kostningsføres i købsåret.

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg mv. måles til amortiseret kost-

pris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forven-

tede tab.

Værdipapirer 
Børsnoterede værdipapirer måles til kursværdien på 

balancedagen. Andre værdipapirer måles til anslået 

dagsværdi.

Egenkapital
Egenkapitalen opdeles i en bunden, en disponeret og en 

fri egenkapital. Opdelingen er ikke vedtægtsbestemt.

Den bundne kapital svarer til ejendommen Domus Medi-

ca’s offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2008 med 

tillæg af den bogførte værdi pr. 31. december 2008 for 

ejendommen Fredens Torv 3 B, Århus.

Den disponerede egenkapital svarer til, hvor stor en del 

af egenkapitalen, der på statustidspunktet er disponeret 

til bestemte formål.

Skat
Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som be-

regnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, 

reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkom-

ster samt betalte acontoskatter. 

Udskudt skat medtages ikke i resultatopgørelsen og 

balancen, men oplyses alene i noten om eventualfor-

pligtelser. Udskudt skat er den skat, som vil blive udløst, 

såfremt foreningens aktiver sælges til den regnskabs-

mæssige værdi.

Udskudt skat beregnes med 22 % af alle midlertidige 

forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige 

værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på 

anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og 

som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige 

indkomst.

Finansielle gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser måles til amortiseret kost-

pris svarende til den nominelle restgæld.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver 

indregnes i samme post i resultatopgørelsen, som af-

skrivningerne på de pågældende aktiver.

Anskaffelser af mindre aktiver omkostningsføres i købs-

året.

Igangværende investeringer afskrives først fra ibrugtag-

ningen.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resul-

tatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkost-

ninger, deklarerede aktieudbytter, realiserede og ureali-

serede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets for-

ventede skattepligtige indkomst.

Balancen
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Resultatopgørelse
 

Beløb i 1.000 DKK Note Regnskab
2021

Budget
Ej revideret

2021

Regnskab
2020

Indtægter:

Kontingenter fra medlemmer 106.520 104.400 103.336

Nettoomkostninger:

Politisk virksomhed

Demokratiske aktiviteter 1 6.559 7.385 5.155

Standspolitiske aktiviteter 2 4.802 4.786 4.915

Politiske aktiviteter 3 19.287 17.726 16.483

Politisk virksomhed i alt -30.649 -29.897 -26.553

Særlig medlemsrettet virksomhed

Publikationer 4 19.092 20.230 16.146

Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber 5 1.481 1.822 1.793

Regionale aktiviteter 6 4.752 5.111 3.958

Medlemsstøtte og rådgivning 7 1.499 3.204 1.934

Medlemsaktiviteter (efteruddannelse m.v.) 8 2.585 2.638 2.226

Særlig medlemsrettet virksomhed i alt -29.409 -33.044 -26.057

Fælles administration

Møde og arrangementsservice 9 2.091 1.755 2.203

Ejendoms og teknisk service 10 11.214 7.503 9.422

Ledelse, Økonomi og Human Resources 11 13.134 14.269 7.098

ITservice 12 21.792 20.321 26.894

Fælles administration i alt -48.231 -43.848 -45.617

Resultat før finansielle poster -1.769 -2.349 5.109

Finansielle poster 13 2.958 800 704

Resultat før skat og særlige aktiviteter                                        1.188 -1.549 5.813

Øremærkede regionale aktiviteter 6 859 1.060 410

Skat af årets resultat 14 0 0 0

Årets resultat 329 -2.609 5.403
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Balance pr. 31. december    
 

AKTIVER   Beløb i 1.000 kr.
Note 2021 2020

Anlægsaktiver

Nyt medlemssystem 715 3.576

Software 0 0

Immaterielle anlægsaktiver 15 715 3.576

Grunde og bygninger 110.206 111.057

Indretning af lejede lokaler 4.364 5.123

Materielle anlægsaktiver 16 114.570 116.180

Anlægsaktiver i alt 115.285 119.756

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender 17 79.606 76.064

Værdipapirer 59.463 58.629

Likvide beholdninger 11.503 5.382

Omsætningsaktiver i alt 150.572 140.075

Aktiver i alt 265.857 259.831

PASSIVER Note 2021 2020

Egenkapital

Bunden kapital 86.000 86.000

Reserve for sikringstransaktioner 0 253

Disponeret egenkapital 3.229 4.088

Fri kapital 106.034 104.846

Egenkapital i alt 18 195.263 194.681

Gældsforpligtelser

Gæld til kreditinstitutter 17.264 18.249

Gæld til Lønmodtagernes feriemidler 0 6.357

Langfristede gældsforpligtelser 17.264 24.606

Kortfristet gæld 19 50.285 35.971

Periodeafgrænsningsposter 3.044 4.573

Kortfristede gældsforpligtelser 53.330 40.544

Gældsforpligtelser i alt 70.594 65.150

Passiver i alt 265.857 259.831
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Noter til resultatopgørelsen

Note Beløb i 1.000 kr. Regnskab
2021

Budget
Ej revideret

2021

Regnskab
2020

1 Demokratiske aktiviteter

Bestyrelsen 5.320 6.202 4.563

Repræsentantskabet (netto) 761 580 326

Vedtægtsrelaterede demokratiske aktiviteter 479 603 266

Demokratiske aktiviteter i alt -6.559 -7.385 -5.155

Bestyrelsen modtager følgende årsvederlag  
i t.kr. pr. medlem:

Formand 526 522

Næstformand 346 342

Almindelige bestyrelsesmedlemmer:

Bopæl mindre end 45 km fra København 238 235

Bopæl mere end 45 km fra København 245 243

Bopæl Vest for Storebælt 270 267

2 Standspolitiske aktiviteter

Indtægter 0 0 60

Omkostninger:

Administrative omkostninger 4.042 3.892 4.273

Aktiviteter og arbejdsgrupper 734 794 672

Eksterne samarbejdsrelationer 26 100 30

Standspolitiske aktiviteter i alt -4.802 -4.786 -4.915

3 Politiske aktiviteter

Indtægter 18 0 0

Omkostninger:

Administrative omkostninger 17.414 14.641 14.526

International aktivitet 1.043 1.458 1.163

Aktiviteter og arbejdsgrupper 249 1.077 244

Vidensråd, Lægeforeningens andel 600 550 550

Politiske aktiviteter i alt -19.287 -17.726 -16.483

Vidensråd

Samlet budget 5.864 4.508 4.716

Eksternt finansieret 5.264 3.958 4.166

Lægeforeningens andel 600 550 550

Heraf lokaleomkostninger (andel i Fællesøkonomi) 242 183 85

Heraf administration og ITomkostninger (andel i 

Fællesøkonomi)

347 242 242

Vidensråd (netto) -11 -125 -223
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Noter til resultatopgørelsen - fortsat

Note Beløb i 1.000 kr. Regnskab
2021

Budget
Ej revideret

2021

Regnskab
2020

4 Publikationer

Indtægter:

Annoncesalg 7.207 5.000 9.643

Abonnementssalg 1.109 1.252 1.149

Andet 1.784 1.511 1.242

Omkostninger:

Danish Medical Journal (DMJ) 434 456 613

Bibliotek for Læger 235 235 212

Ugeskrift for Lægers redaktion 13.403 13.053 13.537

Ugeskrift for Lægers produktion 14.655 14.770 14.356

Lægehåndbogen 465 522 538

Publikationer i alt -19.092 -20.230 -16.146

5 Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber

Indtægter 1.304 1.153 1.171

Omkostninger:

Fællessekretariatet 2.784 2.975 2.964

Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber i alt -1.481 -1.822 -1.793

6 Regionale aktiviteter

Indtægter 6.101 6.629 7.084

Omkostninger:

LF Regioner 11.713 12.800 11.452

Subtotal -5.611 -6.171 -4.368

Heraf øremærkede regionale aktiviteter finansieret 

via disponeret egenkapital
859 1.060 410

Regionale aktiviteter i alt -4.752 -5.111 -3.958

7 Medlemsstøtte og rådgivning

Indtægter 11.699 9.572 10.202

Omkostninger:

Medlemsstøtte 3.173 3.023 2.921

Medlemsrådgivning 1.511 1.597 1.575

Medlemsservice 7.871 6.783 6.708

Ny medlemsapp 325 0 0

Kandidatfester 318 1.374 932

Medlemsstøtte og rådgivning i alt -1.499 -3.204 -1.934
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Noter til resultatopgørelsen - fortsat

Note Beløb i 1.000 kr. Regnskab
2021

Budget
Ej revideret

2021

Regnskab
2020

8 Medlemsaktiviteter (efteruddannelse m.v.)

Indtægter 1.214 2.000 1.944

Omkostninger:

Administrative omkostninger 2.915 3.152 2.999

Efteruddannelsesaktiviteter 884 1.486 1.171

Medlemsaktiviteter (efteruddannelse m.v.) i alt -2.585 -2.638 -2.226

9 Møde- & arrangementsservice

Indtægter 4.313 4.692 2.938

Omkostninger:

Møde og arrangementsservice 6.404 6.447 5.141

Møde- & arrangementsservice i alt -2.091 -1.755 -2.203

10 Ejendoms- og teknisk service

Indtægter 8.773 7.332 7.288

Omkostninger:

Ejendomsservice 18.606 13.504 15.541

Teknisk service 1.381 1.331 1.169

Ejendoms- og teknisk service i alt -11.214 -7.503 -9.422

11 Ledelse, Økonomi og Human Resources

Indtægter 4.054 4.151 7.095

Omkostninger:

Økonomi 6.906 6.990 7.495

Ledelse og Human Resources 10.282 11.431 6.698

Ledelse, Økonomi og Human Resources i alt -13.134 -14.269 -7.098
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Noter til resultatopgørelsen - fortsat
          

          

Note Beløb i 1.000 kr Regnskab
2021

Budget
Ej revideret

2021

Regnskab
2020

12 IT-service

Indtægter 11.318 9.635 11.382

Omkostninger:

Drift og support 18.580 16.784 20.495

Metode og leverancestyring 4.513 4.959 3.884

Persondata (Compliance) 2.987 2.986 3.002

Udvikling 7.030 5.227 10.895

IT-service i alt -21.792 -20.321 -26.894

13 Finansielle poster

Renteindtægter og udbytte 2.899 2.300 2.286

Renteomkostninger 821 1.500 1.421

Kursregulering værdipapirer 880 0 161

Finansielle poster i alt 2.958 800 704

14 Skat af årets resultat i alt 0 0 0
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Noter til balancen
Alle tal i 1.000 kr.

Note
15

Immaterielle anlægsaktiver Medlems-
system

Software I alt

Kostpris pr. 1/1 2021 14.305 29.518 43.823

Til/afgang i årets løb 0 24.181 24.181

Kostpris pr. 31/12 2021 14.305 5.337 19.642

Af og nedskrivninger pr. 1/1 2021 10.729 29.518 40.247

Afskrivninger vedrørende årets afgang 0 24.181 24.181

Årets afskrivninger 2.861 0 2.861

Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2021 13.590 5.337 18.927

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2021 715 0 715

Note
16

Materielle anlægsaktiver Grunde og
bygninger

Indretning
af lejede
lokaler

Andre anlæg
driftsmateriel

og inventar

I alt

Kostpris pr. 1/1 2021 119.646 15.181 583 135.410

Til/afgang i årets løb 0 0 583 583

Kostpris pr. 31/12 2021 119.646 15.181 0 134.827

Af og nedskrivninger pr. 1/1 2021 8.589 10.058 583 19.230

Afskrivninger vedrørende årets afgang 0 0 583 583

Årets afskrivninger 851 759 0 1.610

Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2021 9.440 10.817 0 20.257

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2021 110.206 4.364 0 114.570

Note
17

Tilgodehavender Regnskab
2021

Regnskab
2020

Kontingentrestancer 23 292

Annonce og kursusdebitorer m.v. 4.916 4.242

Mellemregning med tilknyttede 

foreninger

62.308 61.020

Deposita 1.265 1.407

Øvrige tilgodehavender og forudbetalinger 11.095 9.103

Tilgodehavener ialt 79.606 76.064
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Noter til balancen - fortsat
Alle tal i 1.000 kr.

Note
18

Egenkapital Regnskab
2021

Regnskab
2020

Bunden egenkapital pr. 1/1 86.000 86.000

Bunden egenkapital pr. 31/12 86.000 86.000

Reserve for síkringstransaktioner pr. 1/1 253 1.214

Årets kursregulering 253 961

Reserve for síkringstransaktioner pr. 31/12 0 -253

Disponeret egenkapital

Regionale aktiviteter:

Lægekredsforeninger, vedrørende fusion pr. 1/1 2009 4.088 4.498

Særlige regionale aktiviteter 859 410

Disponeret pr.31/12 3.229 4.088

Fri egenkapital pr. 1/1 104.846 99.033

Resultatdisponering 1.188 5.813

Fri egenkapital pr. 31/12 106.034 104.846

Egenkapital i alt 195.263 194.681

Note
19

Kortfristet gæld Regnskab
2021

Regnskab
2020

Gæld til kreditinstitutter 961 922

Mellemregning med tilknyttede foreninger 19.000 14.162

Kreditorer 16.630 5.496

Skyldige omkostninger 3.990 2.742

Feriepengeforpligtelse 4.471 5.121

Fratrædelsesgodtgørelse 693 0

Skyldig Askat, ATP m.v. 3.250 6.237

Skyldig moms 1.291 1.291

Kortfristet gæld i alt 50.285 35.971
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Noter til balancen  fortsat

Lægeforeningen administrerer en gruppelivsordning 

for medlemmerne. Ordningen er tegnet hos Forenede 

Gruppeliv. Til ordningen er knyttet en reservefond, som 

anvendes til at udligne udsving i præmien i ordningen. 

Midlerne i reservefonden er investeret i værdipapirer 

med en samlet værdi på 96 mio. kr. pr. december 2021

Lægeforeningens investeringer sker ud fra en investe-

ringsstrategi, som udstikker retningslinierne for for-

eningens investeringer. Dette omfatter både mål for risi-

ko og etiske retningslinier. Det sikres, at investeringerne 

sker under overholdelse af et anerkendt etisk kodeks, så 

investering i virksomheder med væsentlig aktivitet in-

denfor tobak, sex, våben, alkohol undgås, og så virksom-

heder med udfordringer i forhold til lønmodtagerrettig-

heder/børnearbejde eller som modvirker grøn omstilling 

(aktivitet indenfor bl. a. kulindustri) undgås.

Eventuaskatteforpligtelse vedrørende ejendomme mv. 

udgør pr. 31. december 2021 1.960 t. kr.

Leje- og leasingforpligtelser udgør pr. 31. december 2021 

i alt 17.647 t. kr.

 

    

Alle tal i 1.000 kr.         

       

Note
20

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Regnskab
2021

Regnskab
2020

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret investeringsbeviser til 
en samlet kursværdi af

30.000 30.945

Der er i Domus Medica tinglyst pantebreve med en værdi på 35.207 35.207

Der er i Villa Medici tinglyst pantebreve med en værdi på 1.692 1.692

 


