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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017 for Dansk Internet Forum.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne samt årsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30. april 2018
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Dansk Internet Forum

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med vedtægterne samt årsregnskabslovens bestemmelser
for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Internet Forum for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

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 revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til gældende lovgivning.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med vedtægterne samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige
tilpasninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig
for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte drif-
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Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet på
grundlag 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 regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 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
overensstemmelse 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 brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere 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 regnskabet, 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 besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 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 regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet 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
opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
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måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Hellerup, den 30. april 2018

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33771231

Henrik Aslund Pedersen
Statsautoriseret revisor
mnei7i2o
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Foreningsoplysninger
Foreningen

Dansk Internet Forum
Ørestads Boulevard 1o8, ii.sal
2300 København S
Telefon: +45 33 64 6o 91
Telefax: +4533 64 6o 91
E-mail: difo@difo.dk
Hjemmeside: www.difo.dk
CVR-nr.: 25 55 16 05
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Stiftet: 1. juli 1999
Hjemstedskommune: Københavns Kommune

Bestyrelse

Henrik Katholm Udsen, formand
Peter Bredgaard
Allan Korsgaard Christiansen
Anette Høyrup Rasmussen
Tom Togsverd
Claus Jørn Hjorting
Dennis Dannemann Jørgensen
Mette Lundberg

Direktion

Jakob Bring Truelsen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

pwc

5

Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan foreningens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2017

2016

2015

2014

2013

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Nettoomsætning

6.530

6.487

6.345

6.183

6.013

-1.364

255

616

-558

-160

282

101

178

221

112

-845

277

604

-264

-41

Balancesum

9.642

10.055

9.565

9.555

9.327

Egenkapital

7.624

8.469

8.193

7.589

7.853

3

3

3

4

5

79,1%

84,2%

85,7%

79,4%

84,2%

-10,5%

3,3%

7,7%

-3,4%

-0,5%

Resultat før finansielle poster
Resultat af finansielle poster
Årets resultat
Balance

Antal medarbejdere
Nøgletal i °Å
Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapital

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og
vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
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Ledelsesberetning
Aktivitet
Foreningen Dansk Internet Forum (DIFO) har det overordnede ansvar for administrationen af det danske
navnerum på internettet, også kaldet .dk-domænet.
DIFOs tilladelse til at varetage administrationen af .dk domænet udløber den 22. juni 2021.
DIFO er eneejer af DK Hostmaster A/S (DK Hostmaster), der varetager den praktiske udførelse af
hostmaster-funktionen og administrationen af .dk-domænet.
DIFO har indgået en driftsoverenskomst med DK Hostmaster. Driftsoverenskomsten præciserer fordelingen
af ansvar og beføjelser mellem de to virksomheder.
Den gældende driftsoverenskomst mellem DIFO og DK Hostmaster er tilgængelig på DIFOs hjemmeside
www.difo.dk. Overenskomsten blev sidst revideret med virkning fra 19. december 2017.

Ledelse og økonomi
Ledelse
Foreningen DIFO og aktieselskabet DK Hostmaster har gennem beretningsperioden haft sammenfaldende
bestyrelser og formandskab. Det sikrer samarbejdet og koordinationen mellem foreningen og
datterselskabet.
Bestyrelsen var på valg på generalforsamlingen i 2017 og blev sammensat således:
For private brugere:
•
•
•

Henrik Udsen (formand), professor, dr. jur, Københavns Universitet
Anette Høyrup, seniorjurist, Forbrugerrådet Tænk
Dennis D. Jørgensen, formand, DKUUG

For professionelle brugere:
•
•
•

Peter Bredgaard (næstformand), CEO, Zibra
Claus Hjorting, Functional Lead, Fintech Legal, Danske Bank
Tom Togsverd, Selvstændig management konsulent

For leverandører:
•
•

Allan Christiansen, direktør, WVVI
Mette Lundberg, politisk direktør, ITB

Medlemmerne af bestyrelsen vælges for en tre årig periode, sådan at der på hver generalforsamling vælges et
bestyrelsesmedlem inden for hver gruppe. Dette princip blev indført i foreningens vedtægter ved
generalforsamlingen i 2017.
Ledelsen i selskaberne udgøres af den administrerende direktør Jakob Truelsen sammen med en ledergruppe
med 5 chefer for de fem afdelinger i DK Hostmaster.
De fem afdelinger er økonomi, jura, kundeservice, drift og udvikling.
Økonomi
DIFO havde i 2017 et resultat på ca. -o,8 mio. kr. efter skat. Resultatet er bedre end estimeret, hvilket
primært skyldes, at der er brugt mindre på internetdagen og awareness workshop, samt en større afkast end
forventet på de finansielle poster. I negativ retning trækker dog en merudgift til erhvervsPostdoc.
DIFOs egenkapital er herefter ca. 7,6 mio. kr. pr. 31. december 2017.
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DIFOs soliditet er ved udgangen af 2017 79,1 % og har set over de sidste fem år udviklet sig som det fremgår
af figuren herunder.

Soliditetsgrad DIFO
88,0%

87,0%

86,0%
84,0%
82,0%
80,0%
78,0%
76,0%
74,0%
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2013

2014

2015

2016

2017

DK Hostmaster præsterede efter skat et resultat på ca. -5,3 mio. kr. i 2017, hvilket er i henhold til
forventningerne.
DK Hostmasters egenkapital er herefter ca. 32,6 mio. kr. ultimo 2017.
Ledelsen er tilfreds med resultatet.
I 2018 forventes der i DIFO fortsat et negativt resultat, hvilket skyldes større politisk aktivitet både
rejsemæssigt og arrangementsmæssigt. Der er iværksat en plan for at DIFOs resultat bliver positivt.
DIFO afholder hvert år Internetdagen i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. DIFO ser denne konference som
en vigtig bestræbelse på at skabe dialog og diskussion i internetsamfundet. Fremover vil Internetdagen blive
suppleret med en række kurser og konferencer med det formål at skabe dialog og debat om
sikkerhedsmæssige og policy mæssige forhold omkring internettet.
DIFO afholder høringer blandt internetsamfundets partere når det anses for at være relevant.
Sikkerhed omkring driften af .dk zonen har høj prioritet for DIFO, hvorfor DIFO driver eget sikkerhedspanel
med 4 eksterne medlemmer.
Der gennemføres i DK Hostmaster pt. et større investeringsprogram for at sikre at virksomhedens løsninger
er tidssvarende og brugervenlige. Dette investeringsprogram fortsættes i 2018 så der i denne periode
forventes negativt resultat i DK Hostmaster. Investeringen skal sikre en fornyelse og videreudvikling af DK
Hostmasters systemer og tilbud til sine kunder. I 2018 er det i særlig grad DK Hostmasters back-end
systemer der skal fornys.

Styrkelsen af sikkerheden af det danske .dk domænerum
Styrkelse og fastholdelse af tilliden til danske domænenavne er en vigtig prioritet for DIFO. Derfor har DIFO
på baggrund af den høring der blev afhold for internetsamfundet i juni 2016 iværksat en række initiativer for
at reducere misbruget af danske domænenavne til bl.a. IPR krænkelser i form af særlige fupbutikker.
Disse initiativer har alle kontrol med identiteten af danske og udenlandske kunder i centrum.
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Initiativerne har betyder, at DK Hostmaster har gennemført ekstraordinær kontrol af alle udenlandske
kunder, hvilket har betydet at ca. 2.700 udenlandske kunder er blevet bedt om at dokumentere deres
identitet.
Kun en lille del har gjort dette, hvilket har betydet, at DK Hostmaster har sletter ca. 2.600 domænenavne. På
baggrund af analyser gennemført af EIT DK for DK Hostmaster kan det konstateres, at der med dette tiltag er
blevet lukket en lang række fupbutikker.

Antallet af domænenavnsregistreringer
I 2017 havde DK Hostmaster en tilgang på ca. 4.000 nye domænenavne, og gik således ud af året med en
portefølje på i alt ca. 1.331.000 domænenavne.
Ledelsen forventer i 2018 et svagt fald i antallet af domænenavne.

Netto tilgang i domæner 2012 til budget 2018
60.000

50.553
50.000

38.588

40.000

27.273

30.000

20.000

13.400

10.000

3.81.9

0
2012
-10.000

2013

2014

2015

2016

2017

budget 2018

-2.000

Omkostning for et .dk-domænenavn
Omkostningen til administrationen af et .dk-domænenavn har i det meste af indeværende periode været
knap 41 kr. incl. moms, hvilket er en stigning i forhold til omkostningen det foregående år, jf. diagrammet
herunder. Stigningen er især udtryk for de øgede investeringer i virksomheden.
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Omkostninger(ekskl.moms) pr. behandlet domæne inkl. afskrivninger
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På baggrund af denne udvikling blev der i 2017 gennemført en prisstigning på et domænenavn til kr. 40 plus
moms. Denne prisforøgelse blev gennemført som en konsekvens af den aftagende vækst, det øgede
investeringsbehov samt på baggrund af, at der ikke de sidste 10 år er gennemført prisstigninger for et .dk
domænenavn.
Omkostningerne i driftsselskabet DK Hostmaster afspejles direkte i prisen på et domænenavn. En lav
salgspris er derfor udtryk for tilsvarende lave omkostninger.
Salgsprisen for et .dk domænenavn er lav sammenlignet med prisen i vores nabolande.
Til sammenligning koster et domænenavn i Sverige ca. 95 danske kroner.
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Strategi for DIFO
Strategien for DIFO er i 2017 og starten af 2018 blevet opdateret.
Det har mundet ud i, at der er formuleret en række strategiske pejlemærker.
Lige og fri adgang til domænenavne
•

DIFO sikrer alles ret til at kunne få et .dk-domænenavn

Brugerbeskyttelse
•

DIFO sikrer brugerens ret til fuld bestemmelse over sit eget domænenavn og er garant for
at brugeren til enhver tid selv kan disponere over sit domænenavn.

Retssikkerhed og kriminalitetsbekæmpelse
•
•

DIFO arbejder for et sikkert .dk-domæne og for at reducere kriminalitet på domænet
DIFO er ikke indholdskontrollør

•

DIFO balancerer hensynet til kriminalitetsbekæmpelse, privatlivsbeskyttelse, informationsog ytringsfrihed og andre grundlæggende rettigheder i en løbende dialog med det danske

•

DIFO arbejder også for disse forhold i det internationale domænesamfund

internetsamfund

Governance og transparens
•

DIFO sikrer gennem sin governance model, at .dk-domænet forvaltes i overensstemmelse
med det danske internetsamfunds ønsker

•

DIFO giver fuld transparens i alle forhold om beslutningsprocesser og økonomi og andre
relevante forhold

•

DIFO vil arbejde for fuld transparens i ICANNs beslutningsprocesser og økonomi

Digitalt samfundsansvar

•

DIFO bidrager til en værdiskabende og sikker digitalisering af det danske og globale
samfund gennem deltagelse i debatter, ved afholdelse af konferencer og dialogmøder med
interessenter og ved at tilbyde konkret faglig træning

DIFO vil

igennem sine aktiviteter arbejde i henhold til de strategiske pejlemærker og gennemføre initiativer
der skaber resultater i den retning som pejlemærkerne anviser.
Modernisering
Modernisering har været et overordnet strategisk tema de seneste år for såvel DIFO som DK Hostmaster.
Modernisering skal ske inden for alle områder af DIFO og DK Hostmasters virke.
Modernisering af de generelle vilkår
I slutningen af 2016 startede processen med at se på en forenkling af de generelle vilkår for registranter.
Denne modernisering er nødvendig for at sikre forståelsen og forvaltningen af vilkårene. Ligeledes er det
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målsætningen at moderniseringen af vilkårene skal lede frem til en efterfølgende forenkling af registreringsprocessen af et domænenavn.
De nye moderniserede vilkår, der i omfang er reduceret fra 35 A4 sider til nu 10 A4 sider, blev lanceret den
19. december 2017 efter en offentlig høring, der blev foretaget i perioden fra den 22. juni til den 20. august
2017.
De nye vilkår indeholder en grundlæggende forenkling, sådan at vilkårene alene indeholder det der skal være
i vilkår og ikke gentager forhold fra lovgivning mv. Vilkårene giver også DK Hostmaster mulighed for at agere
i forhold til den udvidede indentitetskontrol af udenlandske kunder.
Modernisering af forhandler/registratoraftale
I 2018 lanceres en ny moderniseret version af forhandler/registrator aftalen imellem DK Hostmaster og DK

Hostmasters forhandlere.
Denne aftale vil også indeholde en række forenklinger, ligesom den vil åbne for en mere enkel registreringsproces når der registreres nye .dk domænenavne. Denne nye registreringsproces vil være til gavn for både
kunderne, forhandlerne og DK Hostmaster fordi den forventes at reducere support behovet for kunderne.
Modernisering af portaler
DK Hostmaster lancerede i 2017 en ny portal rettet mod forhandlere. Denne portal bliver sammen med de
eksisterende elektroniske kommunikationsplatforme (EPP) den primære måde for forhandlerne at
kommunikere med DK Hostmaster. DK Hostmaster har i 2017 meldt ud, at det eksisterende mail interface,
med DK Hostmaster, udfases i 2018 af sikkerhedsgrunde.
Typosquatting

DK Hostmasters Generelle Vilkår blev i 2010 skærpet for så vidt angår typosquatting. Skærpelsen har virket
efter hensigten og har medført en væsentlig nedgang i antallet af typosquattingsager.
Tendensen fra tidligere år et fald i antal sager fortsættes i 2017, hvor der i alt har været 38 klager.
De 38 sager fordeler sig på følgende måde:
•
•
•
•

10 blev afvist, da kriterierne for en klage ikke var opfyldt
3 blev afvist efter behandling
19 blev blokeret efter suspension
6 blev overdraget efter suspension.

Antal typosquattingsager
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Beskyttelse af personoplysninger og anonymitet i Whois-databasen
Der er aktuelt en debat blandt administratorer og forhandlere om hvorvidt indholdet af WHOIS fortsat kan
være offentligt tilgængeligt.
DIFO udfører sine aktiviteter under domæneloven, som klart fastlægger, at information om brugeren af et
domænenavn skal gøres offentligt tilgængeligt i WHOIS, med mindre brugeren har adressebeskyttelse. DIFO
vil administrere WHOIS-databasen i henhold til dette.

GDPR
DIFOs ledelse har i beretningsåret haft fokus på, at datterselskabet DK Hostmaster behandler
personoplysninger, som lovgivningen foreskriver. Der er i både DIFO og DK Hostmaster et stigende fokus på
beskyttelse af persondata, sådan at virksomhederne lever op til de kommende krav i
persondataforordningen.
DIFOs ledelse forventer ikke grundlæggende problemer med at møde kravene i GRPR, men forventer dog, at
det som en konsekvens af GDPR vil være nødvendigt med justeringer af procedurer og brugen af DIFO og DK
Hostmasters systemer.

Sikkerhedspanel
DIFO er forpligtet til at nedsætte et sikkerhedspanel. Sikkerhedspanelet har i 2017 afholdt to møder.
Panelet består af 4 medlemmer, som besidder viden om forskellige sikkerhedsaspekter af
domænenavnsområdet og har et internationalt perspektiv på arbejdet på dette område. Panelets medlemmer
kommer fra tre segmenter — offentlige institutioner, private virksomheder og udenlandske kandidater, og
medlemmerne er udpeget for en treårig periode af DIFOs bestyrelse.
Formanden for sikkerhedspanelet deltager en gang årligt i et bestyrelsesmøde for at give en status over for
bestyrelsen i DIFO på arbejde i sikkerhedspanelet.
I sikkerhedspanelets møder deltager ledelsen af DIFO og DK Hostmaster, sikkerhedschefen og andre
nøglepersoner. Ledelsen har taleret, men ikke stemmeret ved afstemning i forbindelse med indstillinger til
DIFOs og DK Hostmasters bestyrelser.
Der har ikke været afstemninger i forbindelse med sikkerhedspanelets arbejde i 2017.
Bestyrelserne modtager alle referater fra panelets møder.
I arbejdet med virksomhedernes sikkerhedspolitikker er fokus på en operationalisering af politikkerne
skærpet, så det sikres, at sikkerhedspolitikkerne resulterer i brugbare og implementeringsbare procedurer.
I 24317 har sikkerhedspanelet har et særligt fokus på de awareness kampagner der løbende afvikles for at
styrke viden om god sikkerhedsadfærd. Sikkerhedspanelet har ligeledes haft fokus på at vurdere de tiltag som
DIFO og DK Hostmaster gør for at reducere risici som de er set i forbindelse med Petya / NotPetya angrebet
mod bl.a. Mærsk.

Samhandel med medlemmer
DIFO og DK Hostmaster har ingen samhandel med medlemmer af DIFO.
DIFOs medlemmer
DIFO har i 2017 styrket sit medlemsmæssige fundament, ved at byde velkommen til Rettighedsalliancen og
Danske Medier som nye medlemmer af DIFO.
Medlemskredsen i DIFO udgøres af følgende kreds:
•
•
.
•

Advokatsamfundet
Dansk Erhverv
DI DIGITAL
Dansk IT
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danske Advokater
DK-registrar (Brancheforeningen for danske domæneregistratorer)
DKUUG (Dansk UNIX-system Bruger Gruppe)
FDA (Forenede Danske Antenneanlæg)
Finans Danmark
Forbrugerrådet TÆNK
FDIH (Foreningen for Distance- og Internethandel)
Horesta
IBFO (Internet Branchens Fælles Organisation)
IT-Branchen
OSL (Foreningen af Open Source Leverandører)
Dansk Energi
Rettighedsalliancen (nyt medlem i 2017)
Danske Medier (nyt medlem i 2017)

Opfyldelse af tilladelse vedrørende administrationen af .dk
DIFO arbejder under en tilladelse fra Erhvervsministeriet der er gældende til og med den 22. juni 2021.
I konsekvens af denne tilladelse skal DIFO årligt fremsende dokumentation for opfyldelse af tilladelsens
vilkår. DIFO har for 2017 opfyldt kravet for fremsendelse af dokumentation.

DIFOs forhold til offentlige myndigheder
DIFO har en god og nær kontakt med Erhvervsstyrelsen omkring konkrete punkter i tilladelsen og om den
endelige dokumentation for overholdelse af tilladelsen.
Der har i forbindelse med parternes fælles deltagelse i internationale organisationer jævnligt været afholdt
formøder med Erhvervsstyrelsen med henblik på at afklare fokusområder til møderne i ICANN og det
nordiske samarbejde.
DIFO og Erhvervsstyrelsen har desuden slået det nationale IGF (Internet Governance Forum), som
Erhvervsstyrelsen står for afholdelse af, sammen med Internetdagen, som DIFO står for sammen til en fælles
konference.

Internationale forhold
En væsentlig del af domænenavnspolitikken foregår internationalt. I lighed med tidligere år har DIFOs
deltagelse i de internationale fora været højt prioriteret. DIFO følger udviklingen for toplevel-domæner
internationalt og søger at gøre sin indflydelse gældende på områder, som DIFOs medlemmer finder
væsentlige og som er udtrykt i strategien for DIFO.
ICANN
DIFO deltager fast på ICANN møderne og var i 2017 repræsenteret på alle tre møder. DIFO deltager i såvel
de tekniske orienterede spor og i de meget ccTLD relaterede spor.
I ICANN er særligt debatten om åben eller lukket WHOIS interessant at følge for DIFO, ligesom debatten om
hvordan GDPR implementeres på tværs af lande har en særlig interesse for DIFO.
DIFO bidrager hvert år med USD 50.000 til ICANN — en såkaldt "fair share" til det internationale
samarbejde. Det bemærkes, at der ingen juridisk forpligtelse er for hverken DIFO eller DK Hostmaster til at
deltage i ICANNs udgifter, men at donationen forgår på frivillig basis.
CENTR
DIFO deltager aktivt, på vegne af DK Hostmaster, i de møder, der afholdes af CENTR (Council of European
National Top Level Domain Registries). CENTR-møderne er delt op, dels i møder afholdt som
hovedorganisation, hvor der afholdes tre møder årligt i form af General Assemblies (GA). På disse møder
drøftes emner af generel interesse. Derudover har CENTR "workshops", hvor DIFO og DK Hostmaster
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deltager i "Legal & Regulatory workshop", "Administrative workshop" og "Technical workshop". Fremover vil
DIFO også deltage på "Marketing".
For første gang blev der i 2017 afholdt en dags møde kun for topledelse i ccTLD medlemmerne. DIFI vil
fremover deltage fast i dette forum.
Nordisk samarbejde
Der afholdes årlige møder mellem de nordiske administratorer af domænenavne og de respektive
myndigheder (fra Danmark Erhvervsstyrelsen). DIFO deltager i disse nordiske møder.
I 2018 er DIFO vært for det nordiske møde i København.

Organisation og kompetencer
Der er ledelsens vurdering, at DIFO og driftsselskabet DK Hostmaster bestrider de nødvendige faglige
kompetencer og ressourcer til at bestride driften af .dk.
DIFOs driftsselskab DK Hostmaster er ISO 2700i-certificeret.
Der er i forbindelse med den fortsatte implementering af ISO 27001 og DIFO og DK Hostmasters fokus på
sikkerhed, gennemført uddannelse i ISO 27001 og der er etableret en faglig sparringsordning for DIFOs
sikkerhedschef, med brug af en ekstern part, for at sikre størst mulig kompetence på dette område.
DIFOs sikkerhedschef deltager løbende i uddannelse for at fastholde et højt niveau af sikkerhed i DIFO.
Som en del af DIFOs bestræbelser på at holde et højt bevidsthedsniveau omkring sikkerhed, gennemføres der
årligt 8 tests af medarbejdernes adfærd, når de modtager mails. Dette er for at teste modstandsdygtigheden
over for potentielle angreb med ransomware, der typisk vil starte på den måde.
Der gennemføres to gange årligt uddannelse i god adfærd i forbindelse med modtagelse af mails og andre
digitale beskeder for alle medarbejdere. Dette er typisk træning i konkrete hændelser og typisk af kortere
varighed.

DIFOs og DK Hostmasters tekniske platform
I 2015 blev der igangsat et review af DK Hostmasters tekniske platform med det formål at sikre en fortsat
fremtidssikret og nutidig arkitektur under DK Hostmasters systemer.
Siden har DK Hostmaster arbejdet på at modernisere Dk Hostmasters tekniske løsninger. I 2017 blev der
releaset en ny portal til DK Hostmasters forhandlere. Denne portal rulles i 2018 ud til alle forhandlere. I
forbindelse med udrulningen af denne portal vil en række ældre interfaces til DK Hostmaster blive udfaset.
Dette gælder bl.a. det mailbaserede interface, der har været til oprettelse af domænenavne. Udover en
teknologisk fornyelse fjerner dette en identificeret sikkerhedsrisiko.
DK Hostmasters tekniske miljøer afvikles i et spejlet driftsmiljø, så alle driftssystemer kan afvikles fra en
sekundær lokalitet.
For at teste tilgængeligheden af den sekundære lokalitet gennemføres der en gang årligt en disaster recoverytest, hvor det simuleres at systemerne på den primære lokalitet er brudt ned. Disse test er gennemført med
positivt resultat i 2017, hvor det har været muligt at fortsætte driften på de sekundære systemer.

For at sikre at der er stabil, sikker og uafbrudt drift af og forbindelse til navneserverne for .dk navnerummet
er navnserverne spredt ud på flere geografiske lokaliteter. Konkret 6 lokaliteter forskellige steder i verden.
DK Hostmaster arbejder løbende med at udbygge løsningen for at kunne sikre 100% oppetid.
Der er for en række af lokationerne etablerer ANYCAST løsninger, der i praksis betyder, at der under det
enkelte kontaktpunkt er etableret flere servere med mere båndbredde end den tidligere UNICAST model.
a.nic.dk:

Aalborg (Telenor)
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b.nic.dk:

Ballerup (Interxion)

c.nic.dk:

CIRA (ANYCAST)

1.nic.dk:

Lyngby (DIX)

p.nic.dk:

Packet Clearing House (ANYCAST)

s.nic.dk:

Amsterdam (SIDN)

Alle registreringsdata i DIFOs og DK Hostmasters systemer kan gøres tilgængelige i åbne formater (XML og
CSV), ligesom der kan gives adgang til den underliggende Oracle database, såfremt DIFO i tilfælde af ophør
som administrator af .dk skal overføre data til en ny administrator.

Tvister
DIFO er ikke for indeværende involveret i tvister, som er forbundet med økonomisk risiko for foreningen.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Nettoomsætning
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat

2017

2016

DKK

DKK

6.529.710

6.486.555

-4.652.901

-3.416.091

1.876.809

3.070.464

Personaleomkostninger

1

-3.199.128

-2.805.322

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

2

-41.917

-10.000

-1.364.236

255.142

Finansielle indtægter

295.685

136.246

Finansielle omkostninger

-13.771

-35.560

-1.082.322

355.828

237.300

-79.068

-845.022

276.760

-845.022

276.760

-845.022

276.760

Resultat før finansielle poster

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

3

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

pwc
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Balance 31. december
Aktiver
Note

Software

2017

2016

DKK

DKK

77.083

80.000

Immaterielle anlægsaktiver

4

77.083

80.000

Kapitalandele i dattervirksomheder

5

510.000

510.000

Finansielle anlægsaktiver

510.000

510.000

Anlægsaktiver

587.083

590.000

Andre tilgodehavender

134.687

0

Udskudt skatteaktiv

219.700

0

Selskabsskat

2.964

0

30.800

13.181

388.151

13.181

7.980.932

7.623.663

685.723

1.828.462

Omsætningsaktiver

9.054.806

9.465.306

Aktiver

9.641.889

10.055.306

Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Værdipapirer
Likvide beholdninger

pwc

18

Balance 31. december
Passiver
Note

2017

2016

DKK

DKK

8.469.454

8.192.694

-845.022

276.760

7.624.432

8.469.454

Hensættelse til udskudt skat

0

17.600

Hensatte forpligtelser

0

17.600

227.051

542.828

1.418.681

600.801

0

43.956

371.725

380.667

Kortfristede gældsforpligtelser

2.017.457

1.568.252

Gældsforpligtelser

2.017.457

1.568.252

Passiver

9.641.889

10.055.306

Egenkapital primo
Overført resultat
Egenkapital

6

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld

Anvendt regnskabspraksis

pwc
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Noter til årsregnskabet
1

Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

DKK

3.194.160

2.802.149

4.968

3.173

3.199.128

2.805.322

3

3

41.917

10.000

41.917

10.000

0

61.468

-237.300

17.600

-237.300

79.068

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver

3

2016

DKK

Personaleomkostninger
Lønninger

2

2017

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

he

pwc
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Noter til årsregnskabet
4

Immaterielle anlægsaktiver
Software
DKK

Kostpris 1. januar

90.000

Tilgang i årets løb

39.000

Kostpris 31. december

129.000

Ned- og afskrivninger 1. januar

10.000

Årets afskrivninger

41.917

Ned- og afskrivninger 31. december

51.917

Regnskabsmæssig værdi 31. december

77.083

Immaterielle aktiver vedrører købt software i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af hjemmeside.
Anskaffelsen afskrives over 3 år.

5

2017

2016

DKK

DKK

Kapitalandele i dattervirksomheder
Kostpris 1. januar

510.000

510.000

Tilgang i årets løb

0

0

Afgang i årets løb

0

0

510.000

510.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:
Stemme- og
Navn

Hjemsted

DK Hostmaster A/S København

pwc

Selskabskapital
500.000

ejerandel
100%

Egenkapital
32.589.056

Årets resultat
-5.251.025
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Noter til årsregnskabet
6

Egenkapital

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

pw'c

Egenkapital

Overført

primo

resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

8.469.454

0

8.469.454

0

-845.022

-845.022

8.469.454

-845.022

7.624.432
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Noter til årsregnskabet
7

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dansk Internet Forum for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne samt
regnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder 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 foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter gebyr modtaget fra DK Hostmaster A/S i henhold til indgået aftale herom.
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, rejser, møder og arrangementer mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

pwc
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Noter til årsregnskabet
7

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Software afskrives linært over
aktivets forventede brugstid, der er vurderet til 3 år.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til nominel
værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

pwc

24

Noter til årsregnskabet
7

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Værdipapirer
Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter obligationer, investeringsbeviser og aktier
handlet på et reguleret marked. Værdipapirerne måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge
af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
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 acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

Soliditetsgrad

Forrentning af egenkapital

pwc

Egenkapital ultimo x mo
Samlede aktiver ultimo
Ordinært resultat efter skat x loo
Gennemsnitlig egenkapital
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