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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Dansk Vegetarisk Forening
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Vegetarisk Forening for regnskabsåret 1. januar 2019
til 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 til 31. december 2019 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.
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
årsregnskabet”. 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.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Foreningens bestyrelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Bestyrelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gøre dette.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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 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
besvigelser er højre 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 bestyrelsen, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har
udarbejdet, er rimelige.
•
Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet 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 årsregnskabet 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.
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• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan 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.
Udtalelse om bestyrelsens beretning
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsens beretning.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsens beretning, og vi udtrykker
ingen form for konklusion med sikkerhed om bestyrelsens beretning.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsens
beretning og i den forbindelse overveje, om bestyrelsens beretning er væsentligt inkonsistent
med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at
indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om bestyrelsens beretning indeholder krævede
oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsens beretning er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i bestyrelsens beretning.

Køge, den 10. marts 2020
SR Revision A/S
CVR-nr. 19 53 68 90

Per Riis
Master i Skat
Registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer
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Bestyrelsens beretning

Udviklingen i regnskabsåret 2019
Endnu et bestyrelsesår er gået, og det er tid til en beretning om det forgangne år. Bemærk at
beretningen gælder bestyrelsesåret 2019-2020 og således også inkluderer den seneste udvikling i
begyndelsen af 2020, men at selve regnskabet kun gælder frem til 31. december 2019.
DVF har fortsat vokseværk
Vi har passeret 4.000 medlemmer (op fra ca. 3.300 på samme tid sidste år). Vores e-nyhedsbrev har
nu over 12.000 modtagere (op fra 10.000), og vi har passeret 36.000 følgere på Facebook (op fra
32.000).
Økonomi
Resultatet for 2019 blev et overskud på 68.164 kroner. Den disponible egenkapital ved årets udgang
var derefter på 183.967 kr.
Lokalafdelinger
Der er lokalafdelinger over hele landet. Nogle steder er de aktive, andre steder er de i dvale, mens vi
venter på, at nye kontaktpersoner melder sig. Lokalafdelingerne afholder bl.a. fællesspisninger og
folderuddeling samt er værter i forbindelse med vores foredragsturneer.
Ungdomsafdeling
Der har været begrænset aktivitet i ungdomsafdelingen i 2019. Der arbejdes på at igangsætte flere
aktiviteter i 2020.
Ældreudvalg
Ældreudvalg, som arbejder på at forbedre vilkårene for ældre vegetarer, består af cirka 25 ældre
borgere og har holdt en række møder i årets løb.
Udvidelse af sekretariatet
Der er fra februar 2020 nu ansat både en generalsekretær, sekretariats- og erhvervschef,
kommunikationskonsulent, ansvarlig for medlemsservice og kampagner, regnskabsmedarbejder,
projektleder for økologi & erhverv, projektleder for Netværk for Fremtidens Planteproteiner,
erhvervs- og eventmedarbejder, politisk medarbejder og en skoleprojektskoordinator. Vores
hårdtarbejdende og dygtige ansatte arbejder fortsat mange flere timer, end de aflønnes for, og de er
dermed også frivillige. Derudover er der pt to praktikanter på fuld tid, som arbejder med
kommunikation og web, foruden en studentermedhjælper som laver videoer. Det har stor betydning
for foreningens mulighed for at præge samfundsudviklingen, at vi fået et sekretariatet på denne
størrelse, samtidig med at det betyder, at vi kan løse endnu flere opgaver endnu bedre og dermed
gøre verden endnu grønnere. Vi modtager meget anerkendelse fra vores samarbejdspartnere for den
udvikling, vi har gennemgået det seneste år, ligesom vi ser mange konkrete resultater.
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DVF i medierne
DVF opsøges løbende af medierne, hvor vi leverer statistik og citater til artikler. Vi har desuden
aktivt sat dagsordenen i forbindelse med en række sager samt skrevet en række debatindlæg. Vi har
foruden alle de landsdækkende aviser og lokale aviser været med i radioindslag samt i bl.a. TV2
Nyhederne, og vi får medierne til at foretage rettelser, når de har begået faktuelle fejl. Vi har
medvirket i eller været omtalt i medierne cirka 400 gange i 2019, og tendensen er fortsat i
begyndelsen af 2020.
Politisk arbejde
Vi har holdt møder med miljø- og fødevareministeren samt ordførere fra otte partier i Folketinget,
herunder flere møder med nogle af ordførerne. Desuden inviterede embedsmænd os på et møde i
Klimaministeriet, og vi fik foretræde for Økonomiudvalget i Aarhus Kommune i forbindelse med
behandlingen af en aktuel sag. Vi deltog også på Folkemødet på Bornholm med Det Plantebaserede
Telt, og vi har i begyndelsen af 2020 holdt en stor og fyldt konference på Christiansborg i
samarbejde med Plantebranchen.
Samarbejde med andre organisationer
DVF samarbejder i stigende grad med andre grønne organisationer, og vi deltager løbende i
netværksmøder og seminarer, både lukkede og åbne arrangementer, hvor de deltager. Vi har også
bidraget med tal og viden til andre organisationers arbejde.
Statistik
Vi udarbejdede i samarbejde med Coop Analyse den årlige landsdækkende undersøgelse, som viste,
at antallet af borgere, som lever overvejende eller helt vegetarisk, er steget fra 8 % i 2017 til 14 % i
2019, og at der er ca. 140.000 danskere, som lever helt vegetarisk. Undersøgelsen er efterfølgende
blevet omtalt i medier over hele landet og er det officielle danske tal for udviklingen på området. Vi
gennemførte desuden en stor undersøgelse om vegetarer, veganere og fleksitarer med over 4.200
deltagere – data fra denne formidler vi løbende på oplæg, seminarer og overfor erhvervslivet.
Skoleprojekt
I 2019 nåede vi ud til cirka 50 skoleklasser, svarende til cirka 1.200 skoleelever, over hele landet
med vores workshops om kød og bæredygtighed. Vores skoleprojekts-koordinator og vores
studenterambassadører gør et fremragende stykke arbejde derude. I april offentliggjorde vi en
interaktiv digital platform, støttet af Undervisningsministeriet, så materialet kan nå ud til mange
flere elever end dem, vi kan nå at besøge.
Mærkningsordning
Der er en fortsat stigning i antallet af virksomheder, som anvender vores mærkningsordning for
vegetariske og veganske fødevarer. Det er over 40 virksomheder og over 300 produkter, og der
kommer hele tiden flere og større virksomheder til. Vi begyndte i årets løb, som repræsentant for
European Vegetarian Union i Danmark, at administrere det europæiske mærke V-Label, og vi
mærker også her en markant stigende interesse.
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Økologiprojekt
Vi har modtaget en bevilling fra Fonden for Økologisk Landbrug til at fremme økologiske
vegetariske produkter. Den er brugt på at vejlede virksomheder og informere dem om den store
præference for økologiske produkter i det vegetariske og fleksitariske forbrugersegment, herunder
udarbejde en undersøgelse og holde to seminarer for erhvervslivet. Seminarerne, som blev
arrangeret i samarbejde med hhv. Dansk Erhverv og Økologisk Landsforening og fandt sted i hhv.
København og Aarhus, var udsolgte med 50 deltagere hver gang. Sidst i 2019 fik vi en bevilling til
en forlængelse af økologiprojektet i 2020 med særligt fokus på foodservice-sektoren.
Netværk for Fremtidens Planteproteiner
Vi har modtaget en bevilling fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under
Miljø- og Fødevareministeriet til et netværk for dansk erhvervsliv, som skal fremme udviklingen af
planteproteiner. Det består af i alt 16 aktiviteter fordelt over to år – 2020 og 2021. Det første
arrangement var en fuldt booket konference på Christiansborg med 180 tilmeldte og venteliste. Alt
tegner til, at netværket bliver en stor succes.
Øvrigt erhvervssamarbejde
Der sker generelt meget på erhvervsområdet via forskellige former for samarbejde om at fremme
plantebaserede fødevarer. Vi hjælper desuden en række virksomheder med statistik og
forbrugerundersøgelser via Vegetarisk Forbrugerpanel, som består af forbrugere, der lever
vegetarisk, vegansk og fleksitarisk. Vi samarbejder i større eller mindre omfang med samtlige
aktører i detailhandlen, og vi har holdt møder med alle de centrale plantebaserede producenter. Vi
deltager desuden på en række fødevaremesser.
Medlemsrabatter i fortsat fremgang
DVF tilbyder rabat til medlemmerne over 150 forskellige steder! Vi er stolte af at kunne tilbyde
rabatter i alle kroge af landet, og vi arbejder på at sikre en øget geografisk spredning, så medlemmer
i hele landet kan nyde godt af rabatterne. En ny medlemsapp er blevet lanceret. Den giver adgang til
et elektronisk medlemskort sammen med et overblik over alle de steder, hvor der er
medlemsrabatter.
Medlemsbladet Vegetarisk!
Vores populære og flotte medlemsblad udkom tre gange i årets løb, fyldt med spændende artikler
om den grønne udvikling.
Uddeling af vores materiale
Vores frivillige har arrangeret og deltaget i en række af arrangementer, hvor vi har uddelt vores
brochurer samt inviteret interesserede til samtale om vegetarisk levevis.
VeggieWorld
Danmarks første veganske messe, VeggieWorld, blev afholdt med stor succes i Øksnehallen i
begyndelsen af november, i samarbejde med Wellfairs som organiserer veganske messer over hele
verden. Der var 50 stadeholdere og kom ca. 4.000 besøgende, og det hele summede af liv begge
dage. Verdens stærkeste mand, Patrik Baboumian, holdt et oplæg, ligesom der var politisk debat,
sundhedsforedrag, demonstration af plantebaserede oste og meget mere.
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Foredragsturné og øvrige foredrag
Foruden en foredragsturné med lægen Caldwell Esselstyn, som tiltrak ca. 1.500 deltagere fordelt på
fem byer, har vi holdt foredragsturnéer med blandt andre klinisk diætist Maria Felding og vores
generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl.
Julefrokost og nytårsfrokost
DVF har arrangeret en lang række sociale arrangementer i løbet af året. Det er således blandt
andet blevet til både en sommerfest, julefrokost og vores traditionsrige nytårsfrokost.
Flot og farverig årsrapport for 2019
Vi har udarbejdet en flot og farverig årsrapport for 2019, hvor man kan læse meget mere om vores
arbejde og resultater.
Fremtidsudsigterne
DVF forventer at fortsætte fremgangen også i 2020. Vi forventer at nå 5.000 medlemmer. Vi
forventer et overskud på ca. 100.000 kroner, og vi har fortsat fokus på at konsolidere egenkapitalen
med et årligt beløb de kommende år.
Hjerteligt tak til alle frivillige
Vi vil gerne sige tak til alle vores fantastiske frivillige og medarbejdere – de er alle en
forudsætning for foreningens flotte udvikling.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning indtruffet en samfundsmæssig ændring i form af coronavirus,
som kan påvirke samfundsøkonomien, hvilket vil få afledte effekter også for DVF. I så fald vil
bestyrelsen og sekretariatet foretage de nødvendige dispositioner, så økonomien tilpasses.
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Årsrapporten for Dansk Vegetarisk Forening for 2019 er aflagt i overenstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder og foreningens vedtægter.
Anvendt regnskabspraksis
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen er artsopdelt.
Indtægter
Indtægter omfatter medlemskontingent, gaver, offentlig støtte m.v.
Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til distribution, løn, reklame, administration, lokaler mv.

Balancen
Debitorer
Debitorerne måles til kostpris.
Kreditorer
Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi.
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Medlemskontingenter
Festival - offentlig støtte
Øvrige festivalindtægter
Gaver
Gaver fra medlemmer til børnehjem
Annoncer
Administrationsgebyr fra fond (ML)
Legater og fonde
Udlodningsmidler, konkrete formål (TFAK)
Udlodningsmidler, driftsstøtte (TLAN)
Momskompensation
Portotilskud
Salg af varer
Aktivitetsudvalg
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
Undervisningsministeriet
Foredrag
VeggieWorld
Økologifonden
Udleje af kontorplads
Anden indtægt
Erhvervspartnere
Renteindtægter og afkast
Indtægter i alt

2019
kr.

2018
kr.

777.622
0
0
387.273
8.750
62.855
2.500
305.975
35.500
71.283
112.972
9.537
73.649
71.359
0
0
248.878
109.827
383.000
10.000
16.278
624.476
0

626.512
53.750
378.602
496.893
9.125
67.332
2.500
250.000
0
61.568
38.577
6.413
50.803
170.782
30.851
200.000
0
0
0
0
1.000
347.580
7.882

3.311.734

2.800.170
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2019
kr.

2018
kr.

Festival udgifter
Aktivitetsudvalg udgifter
Digitalisering af skoleprojekt
Medlemsblad layout tryk og porto
Tryksager
Foredrag
Kampagner
VeggieWorld
Økologiprojekt
Øvrige direkte omkostninger
Lønninger
Salgs- og rejseomkostninger
Lokaleomkostninger
IT hardware og software
Øvrige administrationsomkostninger
Renteudgifter
Hensættelser, netto

0
-90.934
-50.480
-181.353
-1.024
-175.792
-199.814
-10.491
-68.499
-292.020
-1.761.572
-7.576
-178.439
-113.195
-161.976
-2.055
51.650

-564.464
-281.545
-462.500
-150.713
-118.811
0
0
0
0
-330.114
-1.309.629
-6.130
-128.790
-215.313
-176.698
-73
631.165

Udgifter i alt

-3.243.570

-3.113.615

68.164

-313.445

Årets resultat
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Balance pr. 31. december
Aktiver
2019
kr.

2018
kr.

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Debitorer
Depositum

307.910
29.763

95.688
29.763

I alt

337.673

125.451

84.484

93.919

Omsætningsaktiver i alt

422.157

219.370

Aktiver i alt

422.157

219.370

Likvide beholdninger
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Passiver
2019
kr.

2018
kr.

Egenkapital
Primo
Regulering primo
Kursregulering værdipapirer
Overført årets resultat

75.839
39.964
0
68.164

402.123
0
-12.839
-313.445

I alt/ultimo

183.967

75.839

Egenkapital i alt

183.967

75.839

Båndlagte gaver og hensættelser

48.350

100.000

I alt

48.350

100.000

Kreditorer
Forudfaktureringer

59.840
130.000

43.531
0

I alt

189.840

43.531

Gæld i alt

189.840

43.531

Passiver i alt

422.157

219.370

Hensættelser

Kortfristede gældsforpligtelser
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Noter
2019
kr.
Note 1 Øvrige direkte omkostninger
Lokalafdelinger
Frivilligpleje
Erhvervsudvalg udgifter
Politisk udvalg
Kommunikationsudvalg
Køb af varer til salg
Kampagneudstyr
Generalforsamling og møder
Medlemskort
Udgifter vedr. skoleprojekt
Gaver til andre foreninger
Outreach
Øvrige begivenheder

2018
kr.

11.808
2.713
26.198
51.401
52.166
51.767
0
16.231
23.958
13.761
17.875
4.286
19.856

16.948
436
46.584
13.331
96.558
55.436
47.481
16.435
19.670
14.235
3.000
0
0

292.020

330.114

Note 2 Lønninger
Lønninger
Feriepenge & SH
Pensioner
ATP m.v.
Løn, skoleprojekt

1.454.379
2.272
203.240
34.930
66.751

1.163.990
29.674
0
24.861
91.104

I alt

1.761.572

1.309.629

Note 3 Salgs- og rejseomkostninger
Gaver og blomster
Rejseudgifter

2.000
5.576

230
5.900

I alt

7.576

6.130

I alt
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Side 18

Noter
2019

2018

Note 4 Lokaleomkostninger
Husleje m/moms

178.439

128.790

I alt

178.439

128.790

6.669
7.696
473
29.290
17.739
0
496
4.917
8.537
0
33.606
0
25.062
12.220
0
7.771
7.500
0

19.742
238
7.435
24.993
18.470
2.000
3.978
3.597
11.605
10.000
37.096
6.250
11.453
7.586
1.250
6.935
0
4.070

161.976

176.698

Note 6 Renteudgifter
Renter bank

2.055

73

I alt

2.055

73

Note 5 Øvrige administrationsomkostninger
Kontorartikler
Indpakning, kuverter mm.
Porto og fragt m/moms
Porto og fragt u/moms
Udgifter til PBS
Rep./vedligeholdelse af inventar
Mindre anskaffelser
Telefon
Gebyrer
Personaleudgifter
Revisor
Advokat
Forsikringer
Webudvalg
Kontingenter m/moms
Kontingenter u/moms
Kurser
Andre udgifter
I alt
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