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Oplysninger om Dansk Sygeplejeråd  
 

Formål 

Dansk Sygeplejeråds formål er at samle Danmarks sygeplejersker til varetagelse af disses fagli-

ge, løn- og ansættelsesmæssige og organisatoriske interesser. Dette formål søges bl.a. opnået 

ved: at føre forhandlinger med myndigheder og arbejdsgivere om løn, ansættelses- og pensions-

forhold for sygeplejersker, at arbejde for sygeplejens fortsatte udvikling gennem en styrkelse af 

uddannelsen og forskningen i sygeplejen, at afholde kurser og møder samt at formidle informa-

tion af faglig og organisatorisk art, at udgive et tidsskrift for sygeplejersker, at etablere samar-

bejde med organisationer i ind- og udland og at markere sygeplejefaglige synspunkter i dansk 

sundhedspolitik. 

 

Dansk Sygeplejeråd har knap 74.000 medlemmer pr. 31/12 2013.  

 

Øverste myndighed 

Kongressen er Dansk Sygeplejeråds øverste besluttende myndighed og består af fem kredsbe-

styrelser, formand, to næstformænd samt repræsentanter fra Lederforeningen og Sygeplejestu-

derendes Landssammenslutning. Der afholdes ordinær kongres hvert andet år. Dansk Sygeple-

jeråds hovedbestyrelse udgøres af fem kredsformænd, fem 1. kredsnæstformænd, en formand 

for Lederforeningen og en formand for de sygeplejestuderende, Dansk Sygeplejeråds formand 

og to næstformænd.  

 

Organisation 

Dansk Sygeplejeråd      Telefon: +45 33 15 15 55 

Sankt Annæ Plads 30      Telefax: +45 33 15 24 55 

1250 København K      Internet: www.dsr.dk 

CVR-nr. 54928815      E-mail: dsr@dsr.dk 

 

Hovedbestyrelse:      Regnskabskontrollanter: 

Grete Christensen, formand     Charlotte Sørensen 

Anni Pilgaard, 1. Næstformand     Jan Otkjær 

Dorte Steenberg, 2. næstformand  

 

Vibeke Westh, Kredsformand for Kreds Hovedstaden 

Vibeke Schaltz, 1.-kredsnæstformand for Kreds Hovedstaden 

Helle Roland Dirksen, Kredsformand for Kreds Sjælland 

Nils Håkansson, 1.-kredsnæstformand for Kreds Sjælland   

John Christiansen, Kredsformand for Kreds Syddanmark   

Line Gessø Storm Hansen, 1.-kredsnæstformand Kreds Syddanmark   

Else Kayser, Kredsformand for Kreds Midtjylland (fratrådt 08.11.13) 

Anja Laursen, Kredsformand for Kreds Midtjylland (1.-kredsnæstformand indtil 08.11.13)  

Bente Alkærsig Rasmussen, 1.-kredsnæstformand for Kreds Midtjylland (tiltrådt 08.11.13) 

Jytte Wester, Kredsformand for Kreds Nordjylland 

Helle Kjærager Kanstrup, 1.-kredsnæstformand for Kreds Nordjylland 

Mette Kästner Jacobsen, formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) 

Irene Hesselberg, formand for Lederforeningen 

Adm. Direktør: 

Anne Granborg 

Revisor: 

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

mailto:dsr@dsr.dk
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Den uafhængige revisors erklæringer 
 

Til Hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd 

 

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Sygeplejeråd for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-

ber 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregn-

skabet udarbejdes efter god regnskabsskik, herunder lov om fonde og visse foreninger og 

Dansk Sygeplejeråds love. De i resultatopgørelsen anførte budgettal er ikke revideret, hvorfor 

vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. 

 

Hovedbestyrelsens ansvar for årsregnskabet 
Hovedbestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende bil-

lede i overensstemmelse med god regnskabsskik, herunder lov om fonde og visse foreninger og 

Dansk Sygeplejeråds love. Hovedbestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 

som hovedbestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-

information, 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 yderli-

gere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt plan-

lægger 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 risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er re-

levant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, 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 foreningens interne kontrol. En revision omfatter 

endvidere vurdering af, om hovedbestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ho-

vedbestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af års-

regnskabet. 

 

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

for vores konklusion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, pas-

siver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med god regnskabsskik, her-

under lov om fonde og visse foreninger og Dansk Sygeplejeråds love. 
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Ledelsesberetning for Dansk Sygeplejeråd 
 

1. Aktiviteter i 2013 

 

Økonomien i fortsat balance 
Organisationen har præsteret et godt resultat i 2013 og fortsætter dermed den positive udvik-

ling fra 2012. Resultatet viser, at det ved en fælles målrettet indsats i organisationen er lykkedes 

at få styr på udgiftssiden samtidig med, at der er fokus på at fortsætte den positive medlems-

udvikling ved rekruttering af nye medlemmer og derved få skabt flere indtægter.    

  

Medlemsudviklingen   
Danske Sygeplejeråd har i 2013 haft en positiv udvikling i antallet af erhvervsaktive medlem-

mer, jævnfør figur 1. I løbet af 2013 er antallet af erhvervsaktive medlemmer i DSR steget fra 

53.181 pr. 1.1.2013 til 53.899 pr. 1.1.2014. 

 

Figur 1. Medlemsudvikling af erhvervsaktive medlemmer i Danske Sygeplejeråd fordelt på 

medlemmer i beskæftigelse og medlemmer udenfor beskæftigelse i 2013. 

 

 
 

 

Medlemsudvikling - studerende  

I figur 2 nedenfor ses det samlede antal medlemmer af SLS. I løbet af 2013 er antallet af stude-

rende medlemmer i SLS steget fra 7.480 pr. 1.1.2013 til 7.745 pr. 1.1.2014. 

Organisationsgraden for de studerende d. 1. januar 2014 er 80 procent. Der har været et stigen-

de antal optagne studerende på sygeplejerskeuddannelsen de seneste år, og Sygeplejestuderen-

des Landssammenslutning har evnet at udnytte det større medlemspotentiale til at øge antallet 

af studerende, der melder sig ind i SLS. 
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Figur 2. Medlemsudviklingen i Sygeplejestuderendes Landssammenslutning i 2013  

 
 

 

Politiske indsatsområder 
DSR har været inddraget og har bidraget med udspil og initiativer i forhold til en række væ-

sentlige områder herunder: 

 

 Psykiatrien. DSR udarbejdede i 2013 udspillet ”Vejen mod en bedre psykiatri” med 

konkrete anbefalinger på 6 væsentlige udfordringer 

 

 Kliniske retningslinjer. KL og Sundhedskartellet har udviklet fire tværfaglige kliniske 

retningslinjer, der alle er blevet godkendt Center for kliniske retningslinjer efter en for-

udgående godkendelsesproces 

 

 Afholdelse af konferencen ”Forældre og nyfødt i samarbejde med Jordemoderforenin-

gen – sundhedsvæsenets indsatser de første 14. dage” 

 

 Velfærdsteknologi, Oprettelse af en webportal, hvor sygeplejersker kan finde informati-

on om forskellige forståelser af teknologi og deres anvendelse.  

 

 Arbejdsmiljø – afholdt en række aktiviteter for medlemmer og tillidsvalgte i hele organi-

sationen samt deltagelse i udarbejdelse af følgende SATH-rapporter; 

 

o Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker 

o Seksuel chikane 

o Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø med fokus på muskel-skelet 

o Sygeplejersker og stik- og skæreskader 

o Mobning blandt sygeplejersker  

 

Politisk fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen og psykiatri 

DSR gav input til regeringens nye sundhedspolitiske udspil. DSR’s forslag omhandlede konkre-

te initiativer til bekæmpelse af uligheden i sundhed, skabelse af sammenhæng for patienter og 

borgere og udbredelse af ensartet høj kvalitet og patientsikkerhed. 
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DSR spillede også ind med en vifte af forslag til regeringens psykiatriudvalg. Desuden påvirke-

de DSR aktivt regeringens ældrepolitik via en plads en regeringens Hjemmehjælpskommission. 

 

DSR spillede endvidere en aktiv og konstruktiv rolle i forhold til at få nedbragt overbelægning 

på de danske sygehuse. 

 

 

Faglige indsatsområder  
Der har været en lang række af faglige indsatser som har medvirket til at styrke det faglige fæl-

lesskab samt fagets udvikling: 

 

Uddannelse og forskning 

Sygeplejerskeuddannelsen er et fortsat et helt centralt indsatsområde i organisationen. Der er i 

2013 udarbejdet og præsenteret en række anbefalinger til udvikling af sygeplejerskeuddannel-

sen samt afholdt en konference om sygeplejerskeuddannelsen i marts 2013, der bl.a. havde fo-

kus på vigtigheden i at styrke de kliniske uddannelsesforløb. 

 

Der har med afsæt i et udarbejdet forskningsudspil for Dansk Sygeplejeråd været dialog og en 

række drøftelser i forskellige fora i forhold til at styrke rammer for forskningen, herunder vær-

dien af forskning i sygepleje, strategisk ledelse af forskning og gode modeller for stillingsstruk-

tur og organisering. 

 

Dansk Sygeplejeråds Forskningsfond 

Dansk Sygeplejeråds Forskningsfond har i 2013 støttet otte projekter udført af sygeplejersker, 

der på forskellig vis belyser disse udviklingstendensers betydning for sygeplejen med fokus på 

profession, teknologi og/eller roller for patient, pårørende og sociale netværk. Forskningsfon-

den har uddelt i alt 1.000.000 kr. 

 

ICN kongres i Melbourne i maj 2013 

ICN kongressen i Melbourne blev afholdt i maj 2013. Næsten 300 sygeplejersker deltog med i alt 

77 postere og 22 oplæg fordelt over alle dagene. På kongressens åbningsdag blev Christiane 

Reimann-prisen uddelt til Kirsten Stallknect for sit engagement i udvikling af sygeplejen, hvil-

ket blev markeret i Danmark ved en reception for Kirsten i juni 2013. SSN havde en velbesøgt 

stand og et fuldstændigt fyldt symposium, begge havde fokus på kliniske ekspertsygeplejer-

sker.  

 

 

Organisatoriske indsatser 
 

Fortsat medlemsfokus 

Fastholdelse og rekruttering af medlemmer har gennem længere tid været et fælles prioriteret 

indsatsområde. Vi arbejder målrettet for: 

 at skabe synlige resultater, der gør en forskel i sygeplejerskernes hverdag 

 at øge medlemmernes tilfredshed med værdien af medlemskab  

 at rekruttere nye medlemmer  

 

Vejen til at opnå vores mål går blandt andet gennem følgende indsatsområder: 

 mødet med medlemmerne 
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 studerende og nyuddannede 

 sygeplejersker ansat i det private område 

 sygeplejersker med akademisk overbygning  

 karriereudvikling 

 

Styrket fokus på at skabe værdi for medlemmerne 

Internt i organisationen har der i 2013 været arbejdet målrettet med at styrke indsatsen for med-

lemmerne. Hovedbestyrelsen har givet retningslinjer hertil ved at drøfte og vedtage et fælles 

værdisæt for organisationens møde med medlemmerne, hvor betydningen af kvaliteten i mødet 

med medlemmerne er centralt. Værdisættet er efterfølgende blevet foldet ud i organisationen.   

 

Medlemssager  

I 2013 har Dansk Sygeplejeråd afsluttet 48 patientklagesager, 80 opsigelsessager, der har givet 

12,7 mio. kr. til medlemmerne og 37 sager om forkert udbetalt løn m.v., der har givet knapt 1,3 

mio. kr. til medlemmerne. 

 

Opsigelsesrunder og omstruktureringer 

Det regionale område har været præget af omstruktureringer, hvor nogle sygeplejersker er ble-

vet udsat for så væsentlige ændringer, at det svarer til en opsigelse med tilbud om genansættel-

se på ændrede vilkår. Opsigelsesrunder er set på det statslige område i Forsvaret og 3 gange 

hos Dansk Røde Kors. 

 

Juridisk Videncenter har knap 50 sager, der handler om medlemmer over 60 år, der bliver op-

sagt efter 12, 15 eller 18 års arbejde hos samme arbejdsgiver, og som med EU-domstolens ord 

skal forfølge deres erhvervsmæssige karriere for at bevare retten til 1, 2 eller 3 måneders godt-

gørelse. Sagerne har ventet på Højesterets dom, der kom i januar 2014.  

 
OK13 på det regionale og kommunale område 

Med udgangen af februar 2013 blev der indgået 2-årige overenskomster på det kommunale og 

regionale område. Overenskomsterne omfatter ca. 100.000 sundhedsfaglige medarbejdere, hvor-

af Dansk Sygeplejeråd udgør lidt over halvdelen.  

 

Den samlede ramme blev hhv. 2,17 % på Danske Regioners område og 2,16 % på KLs område. 

Resultatet af forhandlingerne betød bl.a. lønstigninger på knap 2 %, pensionsforbedringer, en 

videreførelse af reguleringsordningen, iværksættelse af to arbejdstidsprojekter, en fortsættelse 

af Udviklings- og Forskningspuljen på det regionale område, og en videreførelse af arbejdet 

med de kliniske retningslinjer på det kommunale område. Som noget nyt blev de sundhedspro-

fessionelle med en kandidatgrad skrevet ind i overenskomsterne og der blev lavet en grænseaf-

tale med Akademikernes Centralorganisation. 

 

Den 11. marts 2013 blev der afholdt TR-stormøde, hvor resultatet af overenskomst-

forhandlingerne på det regionale og kommunale område blev gennemgået. Fra Dansk Syge-

plejeråd deltog ca. 550 deltagere. 

 

 

 

Konflikt på SOSU-skolerne 

I 2013 førte overenskomstforhandlingerne på statens område til lockout af undervisere på SO-

SU-skolerne, heriblandt ca. 350 medlemmer af DSR. Under lockouten, som varede fra 1. april til 
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28. april 2013, afholdt organisationernes TR’ere møde i Kvæsthuset. DSR var under konflikten, 

sammen med de øvrige arbejdstagerorganisationer bag SOSU-aftalen, med i en stor demonstra-

tion ved Christiansborg. 

 

Som en udløber af den nye situation, der opstod i forbindelse med, at regeringen lavede lov-

indgreb og satte SOSU-aftalen ud af kraft oprettedes et rejsehold, som DSR også er part i.  Rej-

seholdet tager ud til de enkelte arbejdspladser i hele landet og vejleder TR på tværs af organisa-

tionerne, hvis der er problemer med at implementere de lovbestemmelser, som erstatter over-

enskomsten. 

 

Konflikten på SOSU-skolerne medførte udbetaling af konfliktunderstøttelse til de ca 350 omfat-

tede medlemmer af DSR. Konfliktunderstøttelsen blev udbetalt fra Garantifonden.  

 

Voldgiftsager 

Arbejdsgiversiden trækker vores overenskomster og kollektive aftaler så langt som muligt på 

deres fordel. De fortolker overenskomsterne og aftalerne meget ordret og indskrænkende såle-

des, at der bliver sat spørgsmålstegn ved mange forhold, som ikke tidligere har været diskussi-

on om. Dansk Sygeplejeråd har skærpet kursen og har ført flere sager frem til en retlig afkla-

ring.  

 

Valg til kredsbestyrelserne 

Der var valg til kredsbestyrelserne i alle kredse. 1 ud af 5 kredse havde kredsformandsvalg og i 

5 ud af 5 kredse var der kamp om kredsnæstformandsposterne. Ud af 17 valgkredse var der 

valg til kredsbestyrelsesposterne i 13 – i 1 valgkreds var der netop opstillet det antal kandidater, 

der skulle bruges og i 3 valgkredse var der færre opstillede, end der var mandater til. 

 

Valg til Lederforeningens bestyrelse 2013 

Der blev afholdt valg i alle kredse. Der var 2 kandidater til formandsposten og 2 kandidater til 

næstformandsposten.  

 

 

Administrative indsatser for at styrke kvalitet og effektivitet 
Der har i hele organisationen i flere år været fokuseret på at styrke kvalitet og effektivitet i op-

gaveløsningen i forhold til medlemmerne.   

 

Fortsat fokus på digital understøttelse af sagsbehandlingen 

Der er implementeret et fælles dokument- og sagsstyringssystem i DSR, som skal understøtte 

sagsbehandlingen ved medlemshenvendelser og medlemssager. Der er således etableret en fæl-

les organisatorisk ramme for den digitale løsning, der bidrager til løbende kvalitetsudvikling og 

læring, og der er samtidig også sket en styrkelse af den drifts- og udviklingsmæssige it-

understøttelse.  Dette arbejde fortsætter i 2014, hvor arbejdet udvides med understøttelse af 

medlemssystemet samt det kommende intranet. Samtidig er der igangsat en række it-

kompetenceudviklingstiltag for alle i organisationen. 

 

 

 

Opdatering af it-infrastruktur 

I 2013 blev der påbegyndt en planlagt og nødvendig opdatering af en række infrastrukturkom-

ponenter, som skal sikre at DSR fortsat har en stabil og effektiv IT-platform. 2013 har også vist, 
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at DSR er sårbare, hvis ikke IT-platformen er velfungerende – således har Portalen desværre 

momentvis været ramt af hastighedsproblemer. Som planlagt har alle medarbejdere fået nye 

PC’ere, hvor lav vægt og let adgang til Internet er prioriteret højt. 

 

 

2. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

 

Der er fra den 1. januar 2014 og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen 

af årsrapporten.  

 

3. Kommentarer til resultatopgørelsen for 2013 

 

Indtægter 

Dansk Sygeplejeråd havde i 2013 en samlet indtægt på 350,4 mio. kr., hvilket er en merindtægt i 

forhold til 2012 på 2,0 mio. kr. Merindtægten vedrører primært flere kontingentindtægter fra 

medlemmerne end i 2012. Derudover er der en mindreindtægt som vedrører Garantifondens 

ejendomme, hvor der er brugt midler på renovering af tagene på Vilvordes bygninger, samt 

indretning af nyudlejede lokaler.  

 

Det væsentligste indtægtsgrundlag for Dansk Sygeplejeråd kommer fra medlemmernes kontin-

gentindbetalinger. I 2013 udgjorde kontingentindtægter fra medlemmer (inkl. kontingentind-

tægter til Garantifonden) ca. 86 % af de samlede indtægter. 

 

Udgifter 

I 2013 var de samlede udgifter på 331,2 mio. kr., hvilket er 10,1 mio. kr. mere end i 2012. For-

skellen vedrører primært, at der er udbetalt støtte til de lock-out ramte SOSU-undervisere i april 

2013. 

 

 

Årets resultat 

Årets resultat før ekstraordinære poster blev et overskud på 19,2 mio. kr. Efter regulering af 

ekstraordinære indtægter, overførte anvendte beløb fra fonde m.v., fondenes renter og afkast 

m.v. efter beskatning samt kongresfastsatte og budgetterede henlæggelser udgør årets resultat 

for 2013 herefter et overskud på 11,7 mio. kr.  
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Udgiftsfordeling i 2013 

I nedenstående figur er vist udgifterne i 2013 fordelt på hovedområder: 

 

 
 

Det fremgår af ovenstående figur, at 54 % af de samlede udgifter blev anvendt til ”personale-

udgifter og honorarer”. Personaleudgifter er vist som en samlet udgift og er derfor i regnskabet 

ikke henført til konkrete aktiviteter. 
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Hjælpefond & 

Solidaritetsfond 

0% 

Sundhedspolitiske 

og faglige 

aktiviteter 

10% 
Kommunikation 

samt tidsskriftet 

"Sygeplejersken" 

4% 

Uddannelse af TR 

og KB-medlemmer 

14% 

Personaleudgifter 

og honorarer 

54% 

IT-drift, 

adm.,ejendomme, 

afskrivning m.v. 

18% 
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I nedenstående figur er personaleudgiften, svarende til 54 % af Dansk Sygeplejeråds samlede 

udgifter, yderligere specificeret. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Politiske valgte, 

kredse 

11% 
DSR's 

Formandskab 

1% 

Personaleudgifter, 

kredse 

35% 

Personaleudgifter, 

DSR-centralt 

53% 
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4. Hoved- og nøgletal  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Resultatopgørelse (1.000 kr.):      

Udgifter: 349.445 375.946 324.744 319.270 329.230 

Uddannelse af TR og KB-medlemmer 32.125 37.819 39.434 44.546 45.189 

Sundhedspolitiske og faglige aktiviteter 20.417 22.878 23.498 22.041 33.370 

Kommunikation, samt ”Sygeplejersken” 20.745 16.718 14.036 13.252 11.808 

Personaleudgifter og honorarer 185.348 176.719 177.610 176.452 178.423 

IT-drift, adm., lej. lokaler, afskrivninger m.v. 89.055 120.652 68.933 61.746 59.188 

Nettohenlæggelser til Garantifond og  

Solidaritetsfond  1.755 

 

1.160 

 

1.233 

 

1.233 

 

1.252 

      

Indtægter: 342.239 375.208 329.351 325.339 340.690 

Kontingent  383.558 388.783 314.707 294.391 304.077 

Andre indtægter -41.319 -13.575 14.644 30.948 36.883 

      

Årets resultat -7.206 -738 4.607 6.068 11.730 

      

      

Balance      

Ejendomme 708.447 708.447 708.447 708.132 686.408 

Finansielle aktiver 175.745 196.462 188.729 196.491 193.239 

Formue 408.880 526.698 553.096 597.505 599.810 

      

Nøgletal:      

      

Garantifonden       

Ejendomme 705.837 705.837 705.685 705.522 684.908 

Finansielle aktiver 6.227 8.074 6.667 7.871 9.851 

Formue 102.024 189.443 225.132 249.138 239.150 

Konfliktformue pr. aktivt aut. medlem (hele 

kr) 1.942 

 

3.631 

 

4.273 

 

4.702 

 

4.450 

      

Medarbejdere 301,7 302,0 291,4 288,7 287,5 

(Gennemsnitligt antal heltidsansatte)      

DSR-Centralt, inkl. politisk valgte 174,9 166,0 155,7 154,2 151,6 

DSR-kredse, inkl. politisk valgte 126,8 136,0 120,8 119,2 121,5 

Ledelsescenteret*   11,4 11,8 10,9 

SLS, inkl. politisk valgte* 

 

 3,5 

 

3,5 3,5 

*Note: Antallet af medarbejdere i Ledelsescenteret har tidligere været indregnet i DSR-kredse og antallet af medarbejdere i SLS 

har tidligere været indregnet i DSR-Centralt. 
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 2009 2010 2011 2012 2013 

Samlet antal medlemmer ultimo  72.429 72.407 72.374 72.924 74.007 

100 % aktive 51.444 51.514 51.302 51.492 52.319 

Øvrige aktive 1.085 661 1.383 1.491 1.425 

Passive/Seniorer 12.435 12.314 11.773 11.526 11.492 

Studerende 6.261 6.761 6.801 7.301 7.645 

Udland og øvrige 1.204 1.157 1.149 1.114 1.126 

Antal TR, ETR og FTR 1.289 1.309 1.309 1.322 1.286 
Note: Medlemstallene for perioden 2009-2012 er reguleret i forhold til tidligere årsrapporter. Da medlemstallene er registreret 

på valørdato, kan der opstå afvigelser, afhængig af hvornår kontingentet betales.   

 

Kommentering af udvalgte hoved- og nøgletal 
 

Balance  

Det fremgår af nedenstående tabel, at Dansk Sygeplejeråds formue er øget med 2,3 mio. kr. fra i 2012 at 

udgøre 597,5 mio. kr. til at udgøre 599,8 mio. kr. i 2013. Garantifondens formue er fra 2012 til 2013 faldet 

med 10,0 mio. kr. som følge af udbetaling af støtte til lock-out ramte SOSU-undervisere samt revurdering 

af ejendommene.  

 

I nedenstående tabel er vist Dansk Sygeplejeråds formueudvikling, samt hvordan denne er placeret i 

fonde m.v. for perioden 2009 – 2013. 

 

Dansk Sygeplejeråds formue og fonde 

 

1.000 kr.  2009 2010 2011 2012 2013 

Dansk Sygeplejeråd Centralt 23 247.536 290.773 277.403 296.144  307.455 

Garantifonden 102.024 189.443 225.132 249.138 239.150 

Solidaritetsfonden 17.496 17.211 18.452 18.915 18.690 

Stipendiefonden 19 101 194 250 40 

DSR's kredse:      

Kredsene 41.805 29.170 31.915 33.058 34.475 

Formue i alt 408.880 526.698 553.096 597.505 599.810 

 

Garantifonden  

Garantifonden har til formål at sætte organisationen i stand til at føre forhandling og gennemføre en 

konflikt med et økonomisk sikkerhedsnet under. 

 

Garantifondens formue er i 2013 faldet en smule som følge af udbetaling af støtte til de lock-out ramte 

SOSU-undervisere, men er vokset i forhold til 2008, hvilket dels kan henføres til indbetaling af 

konfliktkontingent i perioden 2008 til 2011, og dels indbetaling og henlæggelse af Garantifondskontin-

gentet, der blev besluttet på kongressen i 2010.  

 

1000 kr. 2009 2010 2011 2012 

 

2013 

 

Garantifondens formue 102.024 189.443 225.132 249.138 239.150 

Konfliktkontingent 126.216 126.080 31.560 228 218 

Kontingent 0 0 15.852 29.814 30.697 

Formuens renter og afkast 28.813 -60.860 -12.872 -7.128 -11.134 

Reg værdipapirer, ejendomme -39.261 34.996 1.407 1.204 -18.634 

Konfliktudgifter -1.073 0 0 0 11.245 
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Solidaritetsfonden  

Solidaritetsfonden har gennem en lang årrække uddelt støtte til gavn for sygeplejersker og humanitært 

arbejde over hele verden.  

 

Solidaritetsfondens retningslinjer, der trådte i kraft i 2010, sætter endnu større fokus på at støtte 

sygeplejersker i Danmark samt at fremme sygeplejerskeorganisationer og professionen internationalt.  

 

Fondens formål er at støtte medlemmer, der er ramt af sygdom eller lignende, hvor fonden kan yde 

bevilling til behandlingsudgifter til psykologbehandling eller i forbindelse med behandling af misbrug, 

at støtte humanitært arbejde, at fremme sundhed og forebyggelse, at støtte opbygningen af sygeplejer-

skeorganisationer i andre lande samt at støtte lovligt varslede faglige organisationskonflikter. 

 

1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 

 

2013 

Solidaritetsfondens formue 17.496 17.211 18.452 18.915 18.691 

 Henlagt af kontingent 705 710 783 783 802 

Renter efter skat 596 489 550 479 466 

Uddelinger 1.781 1.778 1.113 1.080 1.139 

 

Stipendiefonden  

Dansk Sygeplejeråd henlægger årligt et beløb til Stipendiefondens formue. Stipendiefonden giver 

sygeplejersker og sygeplejestuderende mulighed for at deltage i faglige arrangementer, kurser og 

konferencer uden for Danmark. Sigtet er at understøtte sygeplejersker og sygeplejestuderendes indsigt i 

udviklingen inden for sygeplejen og derved bidrage til faglig udvikling af professionen. Stipendiefonden 

har alene i 2013 udgivet bidrag til 205 sygeplejersker.  

 

Stipendiefondens formue var ved udgangen af 2013 på 40.000 kr. Fremover vil uddelingerne være på 

niveau med henlæggelsen fra Dansk Sygeplejeråd. 

 
1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 

 

2013 

Stipendiefondens formue 19 101 194 250 40 

Uddelinger 681 368 357 394 660 

 

Ud over ovenstående uddelinger uddeles tillige 0,2 mio. kr. fra M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens 

Fond som stipendier til sygeplejerskers studiebesøg, konferencer og deltagelse i kortere kurser i 

udlandet. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 

Nærværende officielle årsrapport for Dansk Sygeplejeråd omfatter Dansk Sygeplejeråds centra-

le enhed samt Dansk Sygeplejeråds kredse. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, herunder fonde og visse 

foreninger og med regnskabsbestemmelserne i Dansk Sygeplejeråds love og de af Dansk Syge-

plejeråds hovedbestyrelse i 1987 vedtagne retningslinjer. Der er foretaget visse tilpasninger som 

følge af særlige foreningsmæssige forhold. 

 

Foreningen har i året præciseret den anvendte begrebsramme i anvendt regnskabspraksis, såle-

des at foreningen aflægger efter god regnskabsskik, herunder lov om fonde og visse foreninger. 

Foreningen aflægger ikke længere efter årsregnskabsloven klasse A. 

 

Ændringen har ikke medført ændringer i skøn, indregning eller måling af aktiver eller forplig-

telser, hvorfor der heller ikke er sket ændringer i sammenligningstal. Ændringen er således 

udelukkende en præcisering, af tidligere års beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.  

 

Generelt om medtagelse i årsrapport og værdiansættelse 

Aktiver medtages i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfly-

de Dansk Sygeplejeråd, og aktivet kan værdiansættes pålideligt. 

 

Forpligtelser medtages i balancen, når Dansk Sygeplejeråd som følge af en tidligere begivenhed 

har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 

vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan værdiansættes pålideligt. 

 

Første gang værdiansættes aktiver og forpligtelser til kostpris. Derefter værdiansættes disse 

som beskrevet for hvert enkelt regnskabselement nedenfor. 

 

Ved medtagelse og værdiansættelse tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkom-

mer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balan-

cedagen. 

 

I resultatopgørelsen medtages indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger medta-

ges med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Kursgevinster og -tab på værdipapirer medtages 

efter realisationsprincippet. Overførsel til og fra særskilte egenkapitalposter af tidligere dispo-

nerede beløb er i resultatopgørelsen foretaget efter opgørelsen af årets samlede indtægter og 

udgifter. 

 

Principper for udarbejdelse af årsrapporten 

Årsrapporten udarbejdes på grundlag af regnskaber for Dansk Sygeplejeråds centrale enhed og 

Dansk Sygeplejeråds kredse. Udarbejdelse af rapporten sker ved sammenlægning af regnskabs-

elementer af ensartet karakter. Ved sammenlægningen foretages eliminering af interne indtæg-

ter og omkostninger og interne mellemregninger mellem Dansk Sygeplejeråds centrale enhed 

og kredsene samt kredsene imellem. De regnskaber, der anvendes til brug for sammenlægning, 

vil blive udarbejdet i overensstemmelse med Dansk Sygeplejeråds regnskabspraksis. 
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Resultatopgørelsen 

 
Kontingenter 

Kontingentindtægter omfatter årets kontingenter. Indbetalte kontingenter for det kommende år 

er medtaget i balancen under passiver.  

 

Indtægter fra øvrige aktiviteter 

Indtægter fra øvrige aktiviteter medtages i takt med, at de optjenes. Af øvrige aktiviteter kan 

bl.a. nævnes: 

o Serviceydelser 

o Ejendomsudlejning 

o Salg af lærebøger og publikationer 

 

Resultatet af disse aktiviteter udgøres af direkte henførbare indtægter og udgifter. Resultatet af 

den enkelte aktivitet er ikke et udtryk for et nettoresultat, idet der ikke foretages en medtagning 

af andel af fællesomkostninger, renter og afskrivninger. 

 

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, udbytteindtægter, realiserede 

kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gældsforpligtelser samt tillæg og godtgørel-

ser under acontoskatteordningen. 

 

Realiserede kursgevinster og -tab er opgjort som forskellen mellem den oprindelige anskaffel-

sessum og afståelsessum. 

 

Organisatoriske aktiviteter 

Organisatoriske aktiviteter omfatter bl.a. omkostninger afholdt til uddannelse af tillidsrepræ-

sentanter og kredsbestyrelsesmedlemmer samt øvrige organisatoriske kurser for foreningens 

valgte repræsentanter.  

 

Mødeaktiviteter og forhandlinger 

Udgifter til mødeaktiviteter og forhandlinger omfatter udgifter afholdt til foreningens kongres, 

øverste ledelse, internationalt samarbejde samt diverse administrative arbejdsgrupper mv. 

 

Lokale aktiviteter 

Lokale aktiviteter omfatter årets rådighedsbeløb til kredsene samt honorar mv. til kredsfor-

mænd, kredsnæstformænd og kredschefer. 

 

Sundhedspolitiske og faglige aktiviteter 

Sundhedspolitiske og faglige aktiviteter omfatter bl.a. støtte og tilskud til forskellige projekter, 

selskaber og faglige selskaber, udgifter til lederområdet samt diverse mødeudgifter vedrørende 

det sygeplejefaglige område. 

 

Personaleudgifter 

Personaleudgifter omfatter løn, gager og honorarer, sociale omkostninger, pensioner mv. til 

foreningens personale, herunder formandskab samt lønsumsafgift. Ydermere indgår omkost-

ninger til personale- og lederuddannelse. Lønudgifter, der er direkte henførbare til øvrige akti-

viteter, er medtaget under den pågældende aktivitet. 
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Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til administration af for-

eningen, herunder møde- og rejseomkostninger for det administrative personale, forsikring 

samt kontorholdsomkostninger. 

 

Ekstraordinære poster 

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som 

ikke hører under foreningens almindelige drift, og som derfor ikke forventes at være tilbage-

vendende. 

 

Skat 

Årets skat omfatter skat af årets forventede skattepligtige indkomst omfattende det skatteplig-

tige resultat af erhvervsmæssig virksomhed, renter, udbytter samt kursgevinster og -tab. 

 

Den beregnede skat er ved overskudsdisponeringen belastet de særskilte egenkapitalposter, 

som den kan henføres til. 

 

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, medtages i balancen op-

gjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat. 

 

Udskudt skat medtages ikke i resultatopgørelse og balance, men oplyses alene i noten om even-

tualforpligtelser. Udskudt skat er den skat som udløses ved salg af foreningens aktiver til den 

regnskabsmæssige værdi. Udskudt skat værdiansættes efter den balanceorienterede gældsme-

tode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af akti-

ver og forpligtelser. Den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den 

planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. 

 

Henlæggelser og forbrug heraf 

Sidst i resultatopgørelsen tilbageføres kongresfastsatte og budgetterede henlæggelser og over-

føres dermed til de særlige fonde. Afkastet af disse fondes formuer samt afholdte udgifter, som 

skal dækkes af disse, tilbageføres ligeledes. 

Endvidere tilbageføres afholdte udgifter, som dækkes af tidligere års henlæggelser til øremær-

kede formål. 

 

Balancen 
 

Ejendomme    
Ejendomme værdiansættes til kostprisen med tillæg af til- og ombygningsudgifter. Ejendomme, 

hvis anskaffelsessum afviger til en forsigtigt skønnet markedsværdi pr. 31. december 2013, er 

dog justeret til denne skønnede markedsværdi.  

 

Der foretages ikke driftsmæssige afskrivninger på bygninger og særlige installationer, idet disse 

gennem løbende vedligeholdelse og renovering opretholder deres brugsværdi. Udgifter til ved-

ligeholdelse og renovering medtages som udgangspunkt i resultatopgørelsen. Væsentlige ud-

gifter til ombygninger, istandsættelser mv. medtages i balancen i anskaffelsesåret. 
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Driftsmateriel, inventar og IT- udstyr 

Driftsmateriel, inventar og IT- udstyr værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede 

af- og nedskrivninger. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt om-

kostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i 

brug. 

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende 

vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

 

IT- udstyr      3 år 

Driftsmateriel og inventar     3 år 

Kunstgenstande      Ingen 

 

Aktiver med en kostpris under 12.300 kr. pr. enhed medtages som omkostninger i resultat-

opgørelsen på anskaffelsestidspunktet. 

 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 

salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-

tidspunktet. Fortjeneste eller tab medtages i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskriv-

ninger. 

 

Finansielle anlægsaktiver 

Værdipapirer medtaget under anlægsaktiver omfatter såvel børsnoterede som unoterede aktier. 

 

Værdipapirerne medtages og værdiansættes til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Såfremt 

der ikke eksisterer en officiel kurs, værdiansættes aktier til den bogførte indre værdi. 

 

Porteføljeaktier er værdiansat til kostpris. 

 

Urealiserede kursgevinster og -tab henlægges direkte til en kursreguleringsfond under egenka-

pitalen fordelt på de respektive kapitalkonti og fonde. Kursreguleringsfonden opløses i takt 

med realisation af værdipapirerne via medtagelse i resultatopgørelsen under finansielle indtæg-

ter og udgifter.  

 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger værdiansættes til kostpris efter fradrag for ukurans og nedskrivning som 

følge af langsom omsættelighed. 

 

Amortiseret kostpris 

Tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris, hvorved forstås nutidsværdien af frem-

tidige forventede indbetalinger. Det svarer sædvanligvis til nominel værdi med fradrag af ned-

skrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 

Værdipapirer 

Værdipapirer medtaget under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, investe-

ringsbeviser og aktier, som værdiansættes til dagsværdi (børskurs) på balancedagen 
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Urealiserede kursgevinster og -tab henlægges direkte til en kursreguleringsfond under egenka-

pitalen fordelt på de respektive kapitalkonti og fonde. Kursreguleringsfonden opløses i takt 

med realisation af værdipapirerne via indregning i resultatopgørelsen under finansielle indtæg-

ter og udgifter. 

 

Egenkapital 

Egenkapitalen er opdelt i henhold til Dansk Sygeplejeråds loves forskrifter for fonde under 

egenkapitalen. 

 

Årets henlæggelser består af kongresfastsatte samt budgetterede henlæggelser. Endvidere over-

føres renter og afkast efter beskatning til den enkelte fond, hvor renter og afkast er optjent. Et 

eventuelt yderligere overskud disponeres frit. 

 

Prioritetsgæld 

Prioritetsgæld måles på tidspunktet for låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne 

provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld 

til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den 

nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som 

en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode. 

 

Forudmodtagne indtægter 

Forudmodtagne indtægter medtaget under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resul-

tatføring i efterfølgende regnskabsår. 

 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse for 2013 
 

 
 

INDTÆGTER

1.000 kr. 1.000 kr.

2013 2012

Note

Kontingenter fra medlemmer 271.499 262.713

Kontingent Garantifonden 30.915 30.042

Kontingent fra foreninger 1.663 1.636

Serviceydelser 11.518 12.944

Ejendomme:

  Indtægter 28.742

  Udgifter 23.830 4.912 10.388

Akut fonden 29.685 30.209

Andre indtægter og refusioner 195 437

Indtægter i alt 350.387 348.369
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UDGIFTER

1.000 kr. 1.000 kr.

2013 2012

Note

Kontingent til andre organisationer 13.433 13.081

Organisatoriske og faglige

aktiviteter 23.302 21.129

SLS 2.832 3.014

Lederforeningens sekretariat 9.081 9.299

Lommebog, emblemer m.v.:

  Indtægter 133

  Udgifter 1.329 1.196 1.963

Dansk Sygeplejeråds Kursuscenter:

  Indtægter 14.259

  Udgifter 17.492 3.233 3.087

Mødeaktiviteter og forhandlinger 9.973 11.104

Sundhedspolitiske og faglige aktiviteter 6.846 7.100

Udbetalt fra fonde 13.091 1.860

Konsulenthonorarer 2.470 2.774

Repræsentation 302 183

Kommunikation 10.310 11.106

Honorarer til de politisk valgte 21.191 21.876

Personaleudgifter 154.762 151.802

Møde-, rejse- og administrationsomkostninger 22.783 25.237

Drift af lejede lokaler 20.140 19.292

Støtte til Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum 1.964 0

Finansielle poster:

  Indtægter 3.272

  Udgifter 12.591 9.317 11.486

 Afskrivninger 5.105 5.559

 Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst -121 172

Udgifter i alt 331.211 321.124
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1.000 kr. 1.000 kr.

2013 2012

Note

Indtægter i alt 350.387 348.369

Udgifter i alt 331.211 321.124

Resultat før ekstraordinære poster 19.176 27.245

Ekstraordinære indtægter 0 0

Resultat før overførte anvendte beløb fra fonde 19.176 27.245

Overført anvendt fra fonde m.v. -16.862 -26.592

Fondenes renter og afkast m.v. efter beskatning 10.668 6.649

Overskud før henlæggelser 12.982 7.302

Kongresfastsatte henlæggelser -802 -783

Budgetterede henlæggelser -450 -450

Resultat før henlæggelse af fondens andele af overskud 11.730 6.069

 

Regnskabsmæssigt overskud 11.730 6.069

Der fordeles således:

Dansk Sygeplejeråd-C:

Kapitalkonto 5.103 1.196

Henlagt til formålsbestemte konti 3.000 3.000

8.103 4.196

Dansk Sygeplejeråds kredse:

Kapitalkonto 4.429 1.108

Tilbageført fra formålsbestemte konti -803 765

3.627 1.873

I alt 11.730 6.069
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Balance pr. 31. december 2013 
 

 

AKTIVER

Balance i Balance i

1.000 kr. 1.000 kr.

2013 2012

Note

Anlægsaktiver

1 Indretning af lejede lokaler 1.057 1.789

 Ejendomme 686.408 708.132

2 Driftsmidler, inventar og IT-udstyr 6.454 6.660

Materielle anlægsaktiver 693.919 716.581

3 Aktiebesiddelser 146.034 144.586

Finansielle anlægsaktiver 146.034 144.586

Anlægsaktiver i alt 839.953 861.167

Omsætningsaktiver

Varebeholdning 240 217

Deposita 1.785 1.760

Mellemregning med DSR-aktiviteter 3.990 7.396

Andre tilgodehavender 13.713 14.999

Forudbetalinger 6.072 5.978

Periodiserede renter 146 373

Periodeafgrænsningsposter 0 463

Tilgodehavender 25.706 30.969

Investeringsbeviser 19.698 15.488

Obligationer 27.507 36.417

Værdipapirer 47.205 51.905

Likvide beholdninger 218.014 204.451

Omsætningsaktiver i alt 291.165 287.542

Aktiver i alt 1.131.118 1.148.709
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PASSIVER

Balance i Balance i

1.000 kr. 1.000 kr.

2013 2012

Note

Egenkapital

Dansk Sygeplejeråd-C 307.455 296.144

Garantifonden 239.150 249.138

Solidaritetsfonden 18.690 18.915

Stipendiefonden 40 250

Dansk Sygeplejeråds kredse 34.475 33.058

4 Egenkapital i alt 599.810 597.505

Hensættelse

Hensat til fratrædelseshonorarer 12.895 12.305

 Hensat i øvrigt 0 0

Hensættelse i alt 12.895 12.305

Gæld

Deposita og forudbetalte huslejer 3.251 2.726

Realkreditlån 298.587 306.070

Langfristet gæld 301.838 308.796

Kortfristet del af langfristet gæld 7.974 7.729

Bankgæld 151.775 161.405

Leverandørgæld 16.077 21.913

Forudmodtagne indtægter 0 0

Skyldig skat og afgifter 514 235

5 Anden gæld 40.172 38.644

Periodeafgrænsningsposter 63 177

Kortfristet gæld 216.575 230.103

Gæld i alt 518.413 538.899

Passiver i alt 1.131.118 1.148.709

 

6 Garantier, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser  

 



 

 

 

29 

Noter 
                

                  

 
 

 

 
 

1.      Indretning af lejede lokaler

Balance i 

1.000 kr.

Balance i

1.000 kr.

2013 2012

Anskaffelsessum

Saldo pr. 1. januar 4.036 4.010

Tilgang 284 26

Afgang 0 0

Anskaffelsessum pr. 31. december 4.320 4.036

Afskrivninger

Saldo pr. 1. januar 2.247 1.658

Årets afskrivninger 1.016 589

Afskrivninger pr. 31. december 3.263 2.247

Bogført værdi pr. 31. december 1.057 1.789

2.      Driftsmidler, inventar og IT-udstyr

Balance i 

1.000 kr.

Balance i

1.000 kr.

2013 2012

Den regnskabsmæssige værdi specificeres således:

Anskaffelsessum

Saldo pr. 1. januar 48.103 47.018

Tilgang 3.882 4.405

Afgang 0 -3.320

Saldo pr. 31. december 51.985  48.103

Afskrivninger

Saldo pr. 1. januar 41.443 39.792

Årets afskrivninger 4.089 4.971

Afgang 0 -3.320

Saldo pr. 31. december 45.532 41.443

Regnskabsmæssig værdi 31. december 6.454 6.660
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3.      Aktiebesiddelser

Dansk Sygeplejeråd-C Antal styk Anskaffelsessum Kursværdi

Aktier optaget til kurs værdi

Lån og Spar Bank A/S 68.946 7.572 20.408

Aktier optaget til indre værdi

Sygepl. Fritidsboliger A/S 4.050 5.292 5.208

Aktier optaget til kostpris

LB Forsikrings A/S 9.280 118.881 118.881

Hotel Koldingfjord A/S 1.000 1.000 1.000

10.280 119.881 119.881

Total 83.276 132.745 145.497
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4.      Egenkapital
Overført

resultat Opskrivninger Henlæggelser I alt

Dansk Sygeplejeråd-C

Saldo pr. 1. januar 2013 177.446 103.374 15.324 296.144

Årets bevægelser 5.103 3.177 3.031 11.311

Saldo pr. 31. december 2013 182.549 106.551 18.355 307.455

Garantifonden

Saldo pr. 1. januar 2013 253.605 -4.468 0 249.137

Overført til Garantifonden 19.670 -18.634 0 1.036

Renter og afkast efter beskatning -11.023 0 0 -11.023

Saldo pr. 31. december 2013 262.252 -23.102 0 239.150

Solidaritetsfonden

Saldo pr. 1. januar 2013 17.581 1.334 0 18.915

Årets bevægelser 129 -354 0 -225

Saldo pr. 31. december 2013 17.710 980 0 18.690

Stipendiefonden

Saldo pr. 1. januar 2013 -198 448 0 250

Årets bevægelser -210 0 0 -210

Regulering vedr. tidligere år 0 0 0 0

Saldo pr. 31. december 2013 -408 448 0 40

Dansk Sygeplejeråds kredse

Saldo pr. 1. januar 2013 30.999 82 1.976 33.058

Årets bevægelser 4.429 -1.172 -1.841 1.417

Saldo pr. 31. december 2013 35.429 -1.089 136 34.475

5.      Anden gæld

Balance i 

1.000 kr.

Balance i

1.000 kr.

2013 2012

Feriepengeforpligtelse 25.365 27.065

Diverse gæld 14.807 11.580

40.172 38.645
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6.      Garantier, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Afgivne garantier over for andre organisationer overstiger ikke 28.622 t.kr. 

 

Ejendommene Kvæsthuset, Vimmelskaftet og Gl. Torv ligger til sikkerhed for realkreditlån på i alt 

306.560 t.kr.  

 

Der påhviler samlet leje- og leasingforpligtelser på 25.762 t.kr. Forpligtelsen ligger i kredsene. 

 

 




