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Side 2

Foreningen Dansk Vegetarisk Forening 

Nørrebrogade 20, 1. sal

2200 København N.

CVR-nr.: 34 64 01 22

Regnskabsår: 1. januar til 31. december

Bestyrelse Jacob Kaae Andersen, formand

Kenneth Ibsen, næstformand

Jonas Pedersen

Tobias Sørensen

Mette Johannsen

Anne Palm-Henriksen

Jeffrey Lins

Folkevalgt revisor Joachim Robert

Ekstern revisor SR Revision A/S

Godkendt revisionsaktieselskab

Torvet 30, 2. sal

4600 Køge
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Side 3

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København N., den 19. april 2017

Bestyrelse:

Jacob Kaae Andersen, formand

Jonas Pedersen

Mette Johannsen

Jeffrey Lins

Folkevalgt revisor:

Joachim Robert

Tobias Sørensen

Anne Palm-Henriksen

Ledelsespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2016 til 

31. december 2016 for Dansk Vegetarisk Forening.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, foreningens vedtægter og i 

overensstemmelsen med indsamlingsreglerne.

Kenneth Ibsen, næstformand

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

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens 

aktiviteter for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.
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Side 4 

Til bestyrelsen i Dansk Vegetarisk Forening 

Konklusion

Grundlag for konklusion

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Vegetarisk Forening for regnskabsåret 1. januar 2016 

til 31. december 2016, 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 2016 samt af resultatet af foreningens 

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016 i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

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.
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Side 5 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen 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:

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.

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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Side 6 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

•

Udtalelse om bestyrelsens beretning

Køge, den 19. april 2017

SR Revision A/S

CVR-nr. 19 53 68 90

Per Riis

Master i Skat

Registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer

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.

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.
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Side 7

Udviklingen i regnskabsåret 2016

Bestyrelsens beretning

Endnu et bestyrelsesår er gået, og det er tid til en beretning om det forgangne bestyrelsesår 

2016-17. Så læn dig godt tilbage og glæd dig til en beretning, der emmer af masser af 

aktiviteter, som sætter vegetarisk livsstil på Danmarkskortet - DVF har med andre ord haft et 

fantastisk år!

To nye medarbejdere

Vores daværende projektleder sagde sit job op i sommeren 2016. Jobbet blev opslået og vi fik 

mange kvalificerede ansøgere. Valget endte med Christina Rasmussen. Christina har flere års 

erfaring med det frivillige Danmark og har blandt andet været projektmedarbejder hos miljø-

NGO’en Noah. Vi er i DVF rigtig glade for at have fået Christina med om bord. 

Fra 1. oktober 2016 har vi ansat Rune-Christoffer Dragsdahl som Generalsekretær. Jobbet er 

pt. ulønnet. Det er dog vores ambition at Rune-Christoffer skal overgå til en lønnet stilling fra 

cirka 1. januar 2018. Rune-Christoffer har i længere tid været en kendt debattør i avisernes 

debatspalter og har derudover været en kernefrivillig hos DVF i snart syv år. 

Med vores to nye medarbejdere er vi sikre på, at DVF vil gå en endnu lysere fremtid i møde!

Nyt navn og justeret strategi

Bestyrelsen lavede i efteråret en workshop for DVFs fremtidige strategi. Det er vigtigt for 

bestyrelsen at favne hele det vegetariske spektrum – veganere, vegetarer, flexitarer - og være 

den forening, der går forrest, når det gælder at sætte det vegetariske budskab på dagsordenen. 

Det er netop vigtigt, at det er DVF, der har denne rolle, da vi favner både vegetarer og 

veganere og ønsker at undgå en unødig opdeling mellem alle os, der gerne vil en grønnere 

verden. Vi skal stå sammen, hvis vi ønsker at opnå resultater, og vi skal ikke være 

fordømmende, men respektere, at mennesker befinder sig på forskellige steder i deres liv – for 

nogle er det at spise bare lidt mindre kød et stort skridt.

I anledningen af DVF’s 120 års fødselsdag har vi således valgt at vende tilbage til vores 

oprindelige navn: Dansk Vegetarisk Forening. 

Med dette navn viser vi netop, at vi ikke er blot er en vegetarklub, men favner bredere. 
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Side 8

Bestyrelsens beretning

Uddeling af vores materiale

Vores frivillige i aktivitetsudvalget har arrangeret og deltaget i en række af arrangementer, 

hvor vi har uddelt vores brochurer samt inviteret interesserede til samtale om vegetarisk 

levevis. Der er således blev afholdt Dansk Vegetardag, International Vegetardag og 

International Veganerdag. Alle arrangementerne var successer og noget vi vil gentage i det 

kommende år.   

Velkommen til tre nye brochurer! 

DVF’s udvalg af brochurer er nu blevet næsten komplet med tilkomsten af tre nye superflotte 

brochurer.

I Spis vegetarisk – så kan verden brødfødes, kan du læse om sammenhængene mellem global 

sult, kødforbrug og vegetarisk levevis. Der er mange argumenter, og mange myter, om dette 

emne, der forhåbentligt kan blive aflivet med denne brochure.  Vi håber således, at debatten 

om dette emne bliver mere kvalificeret.

Drop kødet - for dyrenes skyld er navnet på vores nye etikbrochure. I denne pjece kan du finde 

en række tankevækkende argumenter formuleret af fremtrædende internationale filosoffer og 

forfattere om spørgsmål om liv, lidelse og død i forholdet mellem mennesker og dyr, med 

særligt fokus på de spørgsmål det rejser, i forhold til hvad vi spiser.

Smag for livet er navnet på endnu en opskriftspjece med lækre opskrifter fra en række danske, 

veganske bloggere. Vi oplever, at opskriftspjecerne er særligt efterspurgte – mange 

kødspisende danske familier har brug for inspiration til nemme, grønne retter.

Kødets Pris

Med fondspenge i ryggen arrangerede vi et super aktuelt foredrag med lektor Mickey Gjerris 

under navnet ”Kødets pris”. Foredraget satte spot på, hvilke omkostninger kødforbruget har for 

ikke mindst dyrene men også vores miljø. Der var til foredraget efterfølgende vegetarisk mad. 

Foredraget var en stor succes med 160 deltagere. 

Sommerfest og julefrokost

DVF har arrangeret en lang række sociale arrangementer i løbet af året. Det er således blandt 

andet blevet til både en sommerfest og en julefrokost, hvor deltagerne hver især har medbragt 

en vegansk ret, hvilket resulterede i et overdådigt madbord med alskens lækkerier. 

Efterfølgende blev der budt op til dans til dejlig musik afspillet af en DJ. Begge arrangementer 

var store successer med over hundrede deltagere.
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Side 9

Bestyrelsens beretning

Nytårsfrokost

I januar trak vi i det pæne tøj for at deltage i den årlige nytårsfrokost. Arrangementet blev holdt 

på restaurant Cassiopeia, hvor der i år var skruet op for portionerne, så alle deltagerne i år blev 

mætte. Ditte Gad Olesen holdt et foredrag om, hvordan man skriver en kogebog, mens 

psykolog Simon Gerlach gjorde tilhørende klogere på, hvorfor vi behandler hunden som et 

familiemedlem, mens vi uden problemer spiser pølser lavet af gris.     

DVF i medierne

DVF har været flittigt brugt i medierne. Vi har således fået trykt debatindlæg i alle de store 

aviser; Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken. Især emnet vegetarisk og vegansk ernæring til 

småbørn har været i vælten. Udover debatindlæg oplever vi jævnligt henvendelser fra 

journalister, der citerer os i artikler. 

På lokalt plan har vi ligeledes i år fået en del lokal pressedækning af vores skoleprojekt, hvor 

vi underviser skoleelever i sammenhængen mellem miljø og kødforbrug. 

Skoleprojekt

I 2016 nåede vi ud til cirka 270 skoleklasser over hele landet med vores workshops om kød og 

bæredygtighed. Vores studenterambassadører gør et fremragende stykke arbejde derude: 

Evalueringerne fra lærerne og eleverne er fantastisk gode; hele 98 % af alle lærerne vil 

anbefalingen vores workshops til andre.

Erhvervssamarbejde

Et af de områder, hvor der sker mest, er på erhvervsområdet. Flere og flere virksomheder 

anvender nu vores mærkningsordning for vegetariske og veganske fødevarer, og der er nu også 

indført betaling for at anvende ordningen. Vi har desuden et stærkt samarbejde med de to 

største spillere på det vegetariske område – Naturli' og Urtekram – som også sponsorerer en 

del af udgifterne til vores skoleprojekt. Endvidere har vi et godt samarbejde med de to 

supermarkedsgiganter Coop og Dagrofa. 

Politisk arbejde

Vi er begyndt at holde møder med ordførere fra politiske partier på Christiansborg, især med 

henblik på at sikre vegetarers og veganeres rettigheder i de offentlige institutioner. Desuden 

holder vi møder med myndighederne med henblik på at opnå en mere konstruktiv tilgang til 

spørgsmålet om vegansk ernæring for små børn. I samme forbindelse har vi igangsat en 

underskriftsindsamling, som indtil nu har givet cirka 3.000 underskrifter.
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Side 10

Bestyrelsens beretning

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne 

påvirke foreningens finansielle stilling.

Vegetarisk!

Vores populære medlemsblad har skiftet navn til Vegetarisk! for at afspejle vores nye navn. 

Bladet har også fået ny redaktør, Sine Neuchs Thomsen, der er uddannet journalist. Vi ser 

således frem til endnu flere spændende artikler med en vegetarisk vinkel. 

DVF har vokseværk

Vi er nu tæt på at passere 1.700 medlemmer. Vores e-nyhedsbrev har nu over 4.000 modtagere, 

og vi er lige ved at passere 18.000 følgere på Facebook.

Økonomi

Resultatet for 2016 blev rekordstore indtægter på over 1,5 mio kroner og et flot overskud på 

21.876 kroner. En del af det rekordstore beløb skyldes den store bevilling fra Miljøstyrelsen til 

vores skoleprojekt.

Fremtidsudsigterne

DVF forventer at øge fremgangen også i 2017. En stor festival forventes afholdt til september, 

og desuden forventer vi en fortsat stigning i medlemmer, bidrag og erhvervssamarbejder.

Vi vil gerne sige tak til alle vores fantastiske frivillige og medarbejdere – de er alle en 

forudsætning for den flotte udvikling, som foreningen er inde i.

Ny Hjemmeside 

Vores hjemmeside har fået nyt design og er gået i luften på www.vegetarisk.dk. Det nye design 

vil gøre det nemmere for nysgerrige at finde relevant information om vegetarisk levevis og 

desuden gøre det meget nemmere at melde sig ind.

Medlemsrabatter i fremgang

DVF har øget indsatsen med at skaffe medlemsrabatter og tilbyder nu rabat til medlemmerne 

på 108 forskellige steder! Vi er stolte af at kunne tilbyde rabatter i alle kroge af landet, så 

medlemmer i hele landet kan nyde godt af rabatterne.
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Side 11

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 Vegetarisk Forening for 2016 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 12

2016 2015

kr. kr.

Medlemskontingenter 356.120 340.015

Gaver 200.897 99.670

Annoncer 31.612 20.042

Administrationsgebyr fra fond (ML) 2.500 2.500

Legater og fonde 51.413 50.000

Udlodningsmidler, konkrete formål (TFAK) 285.299 174.103

Udlodningsmidler, driftsstøtte (TLAN) 57.628 57.642

Momskompensation 11.421 16.498

Portotilskud 7.045 9.041

Salg af varer 2.865 2.990

Aktivitetsudvalg 56.412 0

Kulturstyrelsens Oplysningspulje (TAKT) 40.000 70.000

Grønne Ildsjæle 351.153 100.000

Anden indtægt 166 294

Erhvervspartnere 105.000 0

Renteindtægter og afkast 9.474 18.741

Indtægter i alt 1.569.005 961.536

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december
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Side 13

2016 2015

kr. kr.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december

Porto og fragt -44.682 -30.408

Lager i Århus 0 -4.849

Revision -19.853 -22.954

Diverse kontorhold -12.188 0

Medlemskort -25.103 -12.015

Telefon, it, nyhedsbrev -36.654 -20.363

Bank- og girogebyrer -20.635 -15.953

Aktivitetsudvalg -69.654 -21.985

Generalforsamling og møder -19.246 -15.630

Medlemsblad, layout, tryk og porto -116.634 -143.668

Informationsudvalg (Tryksager) -87.167 -54.503

Lokale -81.123 -49.500

Løn -528.468 -403.609

 - heraf løn skoleprojekt fase 2 (GI) 274.128

Rejsepenge -1.914 -1.559

Gaver til andre foreninger -20.000 -35.000

Merchandise -4.666 0

Kontingenter -6.365 -3.000

Skoleprojekt fase 1 - uden løn 0 -58.091

Skoleprojekt fase 2 (GI) - uden løn -137.804 -6.618

Tilbageførsel fra hovedkonto til ekstern konto 0 -2.325

Andre udgifter -967 -1.111

Hensættelser, netto -314.006 -114.856

Udgifter i alt -1.547.129 -1.017.997

Årets resultat 21.876 -56.461
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Side 14

2016 2015

kr. kr.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Debitorer 68.050 4.308

Depositum 6.286 25.500

I alt 74.336 29.808

Værdipapirer 334.763 326.995

Likvide beholdninger 470.159 179.678

Omsætningsaktiver i alt 879.258 536.481

Aktiver i alt 879.258 536.481

Balance pr. 31. december

Aktiver
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Side 15

2016 2015

kr. kr.

Egenkapital

Primo 381.720 388.586

Kursregulering værdipapirer 7.768 49.595

Overført årets resultat 21.876 -56.461

I alt/ultimo 411.364 381.720

Egenkapital i alt 411.364 381.720

Hensættelser

Båndlagte gaver og hensættelser 456.862 142.856

I alt 456.862 142.856

Kortfristede gældsforpligtelser

Kreditorer 11.032 11.905

I alt 11.032 11.905

Gæld i alt 11.032 11.905

Passiver i alt 879.258 536.481

Balance pr. 31. december

Passiver
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