
Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
foreningens ordinære generalforsamling

Dirigent

Dansk Vegetarisk Forening 
Sortedam Dossering 55
2100 København Ø.

Årsrapport pr. 31. december 2020

Kundenr. 2083
CVR-nr. 34 64 01 22

den        /        Stensbjergvej 11, 2.       4600 Køge



Virksomhedsoplysninger side 2

Ledelsespåtegning side 3 - 4

Den uafhængige revisors revisionspåtegning side 5 - 7

Bestyrelsens beretning side 8 - 9

Anvendt regnskabspraksis side 10

Resultatopgørelse 1. januar 2020 til 31. december 2020 side 11 - 12

Balance pr. 31. december 2020 side 13 - 14

Noter side 15 - 16

Indholdsfortegnelse

 

SR Revision A/S, godkendt revisionsaktieselskab 

 

 

 

 

 

 



Side 2

Foreningen Dansk Vegetarisk Forening 
Sortedam Dossering 55
2100 København Ø.

CVR-nr.: 34 64 01 22
Regnskabsår: 1. januar til 31. december

Bestyrelse Susanne Høyer, bestyrelsesleder
Ditte Hillebrand Mortensen, vicebestyrelsesleder
Tobias Sørensen
Mads Jørnø
Kasper Sundbæk
Dennis Baggers Laursen
Christian Lumbye
Rebecca Henriksson
Jacob Bøegh

Folkevalgt revisor Joachim Robert

Ekstern revisor SR Revision A/S
Godkendt revisionsaktieselskab
Stensbjergvej 11, 2. sal
4600 Køge

Virksomhedsoplysninger
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Side 3

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø., den 30. marts 2021

Bestyrelse:

Susanne Høyer, bestyrelsesleder

Tobias Sørensen

Kasper Sundbæk

Christian Lumbye

Jacob Bøegh

Ledelsespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2020 til 
31. december 2020 for Dansk Vegetarisk Forening.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, foreningens vedtægter og i 
overensstemmelsen med indsamlingsreglerne.

Ditte Hillebrand Mortensen, 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020.

Mads Jørnø

Dennis Baggers Laursen

Rebecca Henriksson

vicebestyrelsesleder
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Side 4

Ledelsespåtegning

Folkevalgt revisor:

Joachim Robert
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Side 5 

Til bestyrelsen i Dansk Vegetarisk Forening 

Konklusion

Grundlag for konklusion

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Vegetarisk Forening for regnskabsåret 1. januar 2020 
til 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

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.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 til 31. december 2020 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.
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Side 6 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

•

•

•

•

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.

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:
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Side 7 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

•

Udtalelse om bestyrelsens beretning

Køge, den 30. marts 2021
SR Revision A/S
CVR-nr. 19 53 68 90

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

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.

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.

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.
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Side 8

Udviklingen i regnskabsåret 2020

Bestyrelsens beretning

I et år, hvor samfundet var præget af covid-19, lykkedes det DVF at skabe en lang række 
resultater (som omtalt i vores officielle årsrapport med beskrivelse af aktiviteterne i 2020), 
samtidig med at resultatet blev et lille overskud på 1.208 kroner.

Medlemstal
DVF’s medlemstal er uændret ift. det foregående år på ca. 4.000 medlemmer. Vi har fået ca. 
650 nye medlemmer, men samtidig har vi også mistet ca. 600 medlemmer, hvilket dels 
skyldes, at der årligt typisk er ca. 300 medlemmer, som ikke fornyer medlemskabet, dels en 
oprydning i vores medlemsdatabase med nogle tidligere medlemmer, som ikke var korrekt 
registreret. I de foregående år har vi fået typisk 1.000-1.200 nye medlemmer om året. Faldet i 
nye medlemmer sammenlignet med de foregående år tilskriver vi fraværet af fysiske events, 
som plejer at være en god kilde til nye medlemmer, så vi glæder os til at kunne holde fysiske 
events igen. Desuden tilskriver vi faldet, at folk generelt er lidt mere tilbageholdende med nye 
faste udgifter i form af et medlemskab. Vores e-nyhedsbrev har nu over 14.000 modtagere (op 
fra 12.000), og vi har 38.000 følgere på Facebook (op fra 36.000).

Økonomi
Omsætningen voksede fra 3,3 til 4,4 millioner kroner. Udgifterne voksede tilsvarende fra 3,2 
til 4,4 millioner kroner.

Resultatet for 2020 blev et lille overskud på 1.208 kroner. Den disponible egenkapital ved 
årets udgang var derefter på 59.323 kroner. Egenkapitalen ved årets begyndelse var på ca. 
184.000 kroner, men der er blevet foretaget en regulering på ca. 125.000 kroner som følge af 
en ændret regnskabspraksis vedrørende opsparet ferie, som fremover bogføres som en skyldig 
post. Dermed er egenkapitalen blevet væsentligt mindre. Opsparet ferie forventes dog ikke 
udbetalt som en egentlig merudgift, men som almindelig ferie med løn, og derfor er der mere 
tale om en teknisk ændring end en ændring af betydning for DVF’s økonomi.

Der har været en engangsudgift til indefrosne feriemidler på netto ca. 175.000 kroner, hvoraf 
114.000 kroner påvirker resultatet for 2020, og de resterende ca. 61.000 kroner påvirker 
efterreguleringen af resultatet for 2019. Uden denne særlige engangsudgift, som skyldes den 
nye ferielov, havde resultatet for 2020 været et overskud på ca. 175.000 kroner.

Der er, som følge af ovenstående engangsudgift og ændret regnskabspraksis, som medfører en 
væsentligt mindre egenkapital, behov for, at DVF’s egenkapital øges kraftigt de kommende år, 
så den står mål med omsætningen. Dette vil være et fortsat fokus for foreningen i både 2021 og 
2022.
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Side 9

Bestyrelsens beretning

Fremtidsudsigterne
DVF forventer at fortsætte fremgangen også i 2021 og endnu mere i 2022.

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 indgået en række nyheder, som kan få betydelig positiv 
betydning for DVF, heriblandt især fødevareministerens ambition om, at Danmark skal være 
’absolut verdensførende’ indenfor plantebaserede fødevarer.

Bestyrelsen og sekretariatet vil foretage de nødvendige dispositioner, så økonomien løbende 
tilpasses de nye behov og muligheder, som måtte opstå.

Sekretariatet
Sekretariatet er fortsat med at vokse og består nu af ni medarbejdere, foruden to 
studentermedhjælpere og et antal praktikanter. Vores hårdtarbejdende og dygtige ansatte 
arbejder fortsat mange flere timer, end de aflønnes for, og de er dermed også frivillige. Det har 
stor betydning for foreningens mulighed for at præge samfundsudviklingen, at vi har et robust 
og professionelt sekretariat, 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 det sidste års resultater, ligesom vi ser mange konkrete resultater.

Plantebaseret Videnscenter
Sammen med Økologisk Landsforening startede DVF i 2020 Plantebaseret Videnscenter. Der 
er tale om et strategisk samarbejde om projekter; ikke en selvstændig juridisk enhed. Det 
forventes, at videnscenterets aktiviteter vil vokse i 2021 og i særdeleshed fra 2022, hvor 
centeret forventer nye indtægtsmuligheder, som dermed også vil løfte DVF. Det understreger 
dog så meget desto mere ovennævnte behov for en styrket egenkapital, der modsvarer 
aktivitetsniveauet.

 

SR Revision A/S, godkendt revisionsaktieselskab 

 

 

 

 

 

 



Side 10

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Indtægter

Omkostninger

Balancen
Debitorer

Kreditorer
Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dansk Vegetarisk Forening for 2020 er aflagt i overenstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder og foreningens vedtægter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Debitorerne måles til kostpris.

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter omfatter medlemskontingent, gaver, offentlig støtte m.v.

Omkostninger omfatter omkostninger til distribution, løn, reklame, administration, lokaler mv.
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Side 11

2020 2019 Note
kr. kr.

Medlemskontingenter 1.001.264 777.622
Gaver 792.182 387.273
Gaver fra medlemmer til børnehjem 7.625 8.750
Annoncer 93.336 62.855
Administrationsgebyr fra fond (ML) 2.500 2.500
Legater og fonde 284.738 305.975
Udlodningsmidler, konkrete formål (TFAK) -11.671 35.500
Udlodningsmidler, driftsstøtte (TLAN) 71.175 71.283
Udlodningsmidler, oplysningspulje (TAKT) 80.000 0
Momskompensation 58.967 112.972
Portotilskud 15.341 9.537
Salg af varer 20.135 73.649
Aktivitetsudvalg 17.031 71.359
Foredrag 104.002 248.878
VeggieWorld 14.847 109.827
Økologifonden 398.000 383.000
Landbrugsstyrelsen (GUDP) 392.416 0
Plantebaseret Videnscenter 200.000 0
Udleje af kontorplads 4.000 10.000
Anden indtægt 1.560 16.278
Erhvervspartnere 880.947 624.476

Indtægter i alt 4.428.395 3.311.734

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december
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Side 12

2020 2019 Note
kr. kr.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december

Aktivitetsudvalg udgifter -18.231 -90.934
Digitalisering af skoleprojekt -8.750 -50.480
Medlemsblad layout tryk og porto -207.681 -181.353
Tryksager -30.616 -1.024
Foredrag -1.508 -175.792
Kampagner -5.125 -199.814
VeggieWorld -467 -10.491
Økologiprojekt -70.058 -68.499
GUDP projekt -70.286 0
Landbrugsdialogprojekt -3.108 0
Plantebaseret Videnscenter -54.779 0
Øvrige direkte omkostninger -269.260 -292.020 1
Lønninger -2.483.310 -1.761.572 2
Salgs- og rejseomkostninger -3.830 -7.576 3
Lokaleomkostninger -180.961 -178.439 4
IT hardware og software -197.856 -113.195
Øvrige administrationsomkostninger -215.607 -161.976 5
Renteudgifter -3.577 -2.055 6
Hensættelser, netto -602.177 51.650

Udgifter i alt -4.427.187 -3.243.570

Årets resultat 1.208 68.164
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Side 13

2020 2019
kr. kr.

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Debitorer 576.652 307.910
Andre tilgodehavender 71.000 0
Depositum 29.763 29.763
Periodeafgrænsningsposter 6.800 0

I alt 684.215 337.673

Likvide beholdninger 769.530 84.484

Omsætningsaktiver i alt 1.453.745 422.157

Aktiver i alt 1.453.745 422.157

Balance pr. 31. december

Aktiver
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Side 14

2020 2019
kr. kr.

Egenkapital
Primo 183.967 75.839
Regulering primo -125.852 39.964
Overført årets resultat 1.208 68.164

I alt/ultimo 59.323 183.967

Egenkapital i alt 59.323 183.967

Hensættelser
Båndlagte gaver og hensættelser 650.527 48.350

I alt 650.527 48.350

Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditorer, moms og skatter 695.345 59.840
Forudfaktureringer 48.550 130.000

I alt 743.895 189.840

Gæld i alt 743.895 189.840

Passiver i alt 1.453.745 422.157

Balance pr. 31. december

Passiver

 

SR Revision A/S, godkendt revisionsaktieselskab 

 

 

 

 

 

 



Side 15

2020 2019
kr. kr.

Note 1 Øvrige direkte omkostninger
Lokalafdelinger 1.200 11.808
Frivilligpleje 123 2.713
Ældresagen 294 0
Erhvervsudvalg udgifter 4.535 26.198
Politisk udvalg 48.647 51.401
Kommunikationsudvalg 79.009 52.166
Køb af varer til salg 36.163 51.767
Kampagneudstyr 641 0
Generalforsamling og møder 15.139 16.231
Medlemskort 968 23.958
Udgifter vedr. skoleprojekt 54.306 13.761
Gaver til andre foreninger 7.625 17.875
Outreach 947 4.286
Øvrige begivenheder 19.663 19.856

I alt 269.260 292.020

Note 2 Lønninger
Lønninger 2.253.848 1.454.379
Feriepenge & SH 25.272 2.272
Pensioner 237.970 203.240
ATP m.v. 53.839 34.930
Løn, skoleprojekt 87.994 66.751
Indefrosne feriepenge 113.981 0
Regulering feriepengeforpligtelse 14.926 0
Refusioner og tilskud -304.520 0

I alt 2.483.310 1.761.572

Note 3 Salgs- og rejseomkostninger
Gaver og blomster 2.704 2.000
Rejseudgifter 1.126 5.576

I alt 3.830 7.576

Noter
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Side 16

2020 2019

Noter

Note 4 Lokaleomkostninger
Husleje m/moms 180.961 178.439

I alt 180.961 178.439

Note 5 Øvrige administrationsomkostninger
Kontorartikler 7.224 6.669
Indpakning, kuverter mm. 2.076 7.696
Porto og fragt m/moms 639 473
Porto og fragt u/moms 33.905 29.290
Udgifter til PBS 15.843 17.739
Rep./vedligeholdelse af inventar 5.706 0
Mindre anskaffelser 364 496
Telefon 8.301 4.917
Internet 9.743 0
Gebyrer 12.982 8.537
Personaleudgifter 1.669 0
Revisor 35.878 33.606
Forsikringer 22.522 25.062
Webudvalg 13.367 12.220
Kontingenter u/moms 9.333 7.771
Kurser 7.500 7.500
Andre udgifter 28.555 0

I alt 215.607 161.976

Note 6 Renteudgifter
Renter bank 3.577 2.055

I alt 3.577 2.055
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