








Side 4 

Til ledelsen i Dansk Vegetarforening 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er 
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af 
årsregnskabet.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, 
herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er 
relevant 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. 

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Vegetarforening for regnskabsåret 1. januar 2015 til 
31. december 2015, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Ledelsen har 
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et 
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi 
har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt 
planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er 
uden væsentlig fejlinformation.
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Side 6

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Indtægter

Omkostninger

Balancen
Debitorer

Værdipapirer

Kreditorer
Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi.

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dansk Vegetarforening for 2015 er aflagt i overenstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

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 7

2015 2014
kr. kr.

Medlemskontingenter 340.015 254.160
Gaver 99.670 91.610
Annoncer 20.042 9.182
Administrationsgebyr fra fond (ML) 2.500 0
Legater og fonde 50.000 65.000
Udlodningsmidler, konkrete formål (TFAK) 174.103 39.035
Udlodningsmidler, driftsstøtte (TLAN) 57.642 58.295
Momskompensation 16.498 12.025
Portotilskud 9.041 6.507
Salg af varer 2.990 0
Kulturstyrelsens Oplysningspulje (TAKT) 70.000 0
Grønne Ildsjæle 100.000 0
Nordea Depot 5.047 0
Anden indtægt 294 3.705
Bank- og girorenter 13.694 7.564

Indtægter i alt 961.536 547.083

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december
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Side 8

2015 2014
kr. kr.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december

Porto og fragt -30.408 -22.582
Lager i Århus -4.849 -4.849
Kontorhold, revision -22.954 -35.644
Medlemskort -12.015 -26.494
Telefon, it, nyhedsbrev -20.363 -12.313
Bank- og girogebyrer -15.953 -12.718
Arrangementer (AU) -21.985 -17.157
Lokaludvalg 0 -13.828
Generalforsamling og møder -15.630 -25.723
Medlemsblad, layout og tryk -83.888 -93.359
Porto, blad -59.780 -50.557
Informatiuonsudvalg (IU) -54.503 -32.820
Lokale -49.500 -4.500
Løn -403.609 -162.745
 - heraf løn skoleprojekt fase 1 84.531

 - heraf løn skoleprojekt fase 2 (GI) 36.726

Rejsepenge -1.559 -6.129
Gaver til andre foreninger -35.000 -11.900
Merchandise 0 -14.467
Medlem ISOBRO -3.000 0
Skoleprojekt fase 1 - uden løn -58.091 0
Skoleprojekt fase 2 (GI) - uden løn -6.618 0
Tilbageførsel fra hovedkonto til ekstern konto -2.325 -1.160
Andre udgifter -1.111 76
Hensættelser, netto -114.856 0

Udgifter i alt -1.017.997 -548.869

Årets resultat -56.461 -1.786
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Side 9

2015 2014
kr. kr.

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Debitorer 4.308 2.808
Depositum 25.500 25.500

I alt 29.808 28.308

Værdipapirer 326.995 277.400

Likvide beholdninger 179.678 152.601

Omsætningsaktiver i alt 536.481 458.309

Aktiver i alt 536.481 458.309

Balance pr. 31. december

Aktiver
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Side 10

2015 2014
kr. kr.

Egenkapital
Primo 388.586 390.372
Kursregulering værdipapirer 49.595 0
Overført årets resultat -56.461 -1.786

I alt/ultimo 381.720 388.586

Hensættelser
Båndlagte gaver og hensættelser 142.856 38.627

I alt 142.856 38.627

Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditorer 11.905 31.096

I alt 11.905 31.096

Gæld i alt 11.905 31.096

Passiver i alt 536.481 458.309

Balance pr. 31. december

Passiver
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