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Ledelsespåtegning

  3 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2020 - 
31. december 2020 for LANDSFORENINGEN FOR ØKOSAMFUND.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.
 
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 - 31. december 2020.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
Rønde, den 2. maj 2021

Bestyrelse

Alexandra Hasdorf Camilla Nielsen-Englyst Lene Dahl
Formand

Line Jansen Karen Margrethe Jensen Marie Chimwemwe Degnbol

Pia Duus Jensen
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Til medlemmerne i LANDSFORENINGEN FOR ØKOSAMFUND
 
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for LANDSFORENINGEN FOR ØKOSAMFUND for 
regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningenss aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020, samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. 
 
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.
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet 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 årsregnskabet 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 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:
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* 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 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 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.

 
* 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.
 

Næstved, den 2. maj 2021

Revision Vadestedet
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 27433863

Ebbe Jensen
Registreret revisor
ID: mne6032
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Foreningen LANDSFORENINGEN FOR ØKOSAMFUND
Friland 11 
8410 Rønde

Telefon 31143377
E-mail sekretariatet@okosamfund.dk
Hjemmeside okosamfund.dk
CVR-nr. 19887588
Regnskabsår 1. januar 2020 - 31. december 2020

Bestyrelse Alexandra Hasdorf
Camilla Nielsen-Englyst
Lene Dahl
Line Jansen
Karen Margrethe Jensen
Marie Chimwemwe Degnbol
Pia Duus Jensen

Revisor Revision Vadestedet 
Godkendt Revisionsaktieselskab
Vadestedet 6
4700 Næstved
CVR-nr.: 27433863
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Generelt
Årsrapporten for LANDSFORENINGEN FOR ØKOSAMFUND  for 2020 er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse 
A.
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
 
Generelt
 
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en 
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris 
med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem 
kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
 
Resultatopgørelsen
 
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber 
har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes 
modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i 
forbindelse med salget.
 
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.
 
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder 
feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets 
medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige 
myndigheder.
 

UDKAST



Anvendt regnskabspraksis

8 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende foreningens primære aktivitet, 
der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salgsfremmende aktiviteter og 
administration mv.
 
Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteomkostninger.
 
Balancen
 
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår.
 
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender på anfordringskonti i pengeinstitutter.
 
Egenkapital
Udtrykker indestående i foreningen, opgjort som forskellen mellem foreningens indregnede 
aktiver og forpligtelser.
 
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi. 
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 

Nettoomsætning 1 387.548 303.186
Vareforbrug 2 -64.238 -57.894
Dækningsbidrag I 323.310 245.292

Personaleomkostninger 3 -95.660 -70.633
Dækningsbidrag II 227.650 174.659

Salgsfremmende omkostninger 4 -12.851 -14.715
Administrationsomkostninger 5 -65.614 -41.398
Andre eksterne omkostninger -78.465 -56.113

Driftsresultat 149.185 118.546

Finansielle omkostninger 6 -2.271 -659
Årets resultat 146.914 117.887

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 146.914 117.887

146.914 117.887
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 
Aktiver

Andre tilgodehavender 44.458 0
Periodeafgrænsningsposter 48.954 0
Tilgodehavender 93.412 0

Likvide beholdninger 7 445.643 626.796

Omsætningsaktiver 539.055 626.796

Aktiver 539.055 626.796
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 
Passiver

Overført resultat 8 319.076 172.162
Egenkapital 319.076 172.162

Leverandører af varer og tjenesteydelser 13.500 13.835
Anden gæld 0 70
Mellemregnskaber med projekter 9 206.479 440.729
Kortfristede gældsforpligtelser 219.979 454.634

Gældsforpligtelser 219.979 454.634

Passiver 539.055 626.796

Særlige poster 10
Mellemregnskab med CISU m.fl. 11
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1. Nettoomsætning
Kontingenter 101.200 97.770
Andre driftsindtægter 1.464 0
Salg af varer 0 430
Webbutik, salg af bøger 193 0
Årsmøde, deltagergebyr 13.500 4.350
Gaia Trust 67.460 50.000
Kulturstyrelsen (driftsmidler) 48.954 49.068
GF Pulje 74.000 0
Andre fonde 18.250 2.911
DFB, administrationstilskud 130 98.657
Europe youth week, KLIMAMAD, admin, tilskud 339 0
BEN SEMINAR 19/20, admin. tilskud 42.058 0
CISU FESTIVAL 2020, admin tilskud 20.000 0

387.548 303.186

2. Vareforbrug
Blad #, trykning 40.070 29.206
Blad #, forsendelse/porto 6.164 17.868
Koordinationscirkel, transport 8.334 0
Koordinationscirkel, kurser og møder 3.773 4.785
Rundture økosamfund - transport 1.444 0
Resourcecirkel, transport 4.453 6.035

64.238 57.894

3. Personaleomkostninger
Lønninger 95.210 70.533
Andre personaleomkostninger 450 100

95.660 70.633

4. Salgsfremmende omkostninger
Gaver og blomster 500 1.500
Hjemmeside, opgradering/opdatering 10.351 0
Rejseudgifter ifb. med fundraising 0 549
Webside, Facebook mv. 0 1.000
Årsmøde, leje af lokaler 2.000 4.700
Efterårsseminar, leje af lokale 0 6.966

12.851 14.715
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5. Administrationsomkostninger
Resourcecirkler, kurser og møder 1.400 0
Udbredelsescirkel, kurser og møder 600 0
E-conomics 3.716 6.827
Foreningsadministrator 1.420 1.420
Nets 1.463 0
Webhotel, domæneafgift 561 0
Zoom 1.202 0
Kontorartikler 138 0
Småanskaffelser 0 404
Porto (kontorhold) 2.840 1.722
Revisor 11.750 7.500
Bogføring 7.500 6.500
Medlemskab CISU 1.200 3.680
Medlemskab GEN Europe 3.735 0
Medlemskab ECOLISE 748 0
Gebyrer (bank+) 6.099 12.086
Årsmøde, forplejning 9.491 0
Årsmøde, andet 5.671 0
Kurser, forplejning 0 1.259
Kurser, andet 6.080 0

65.614 41.398

6. Finansielle omkostninger
Renteudgift, bank 1.415 659
Renteudgift, kreditorer 856 0

2.271 659

7. Likvide beholdninger
Europe Youth Week, KLIMAMAD, Merkur 1559006 0 10.449
DFB, Bank 84011505819 0 10
MOBILITET 4, Bank 84011560970 132.623 183.025
UKRAINE, Bank 84011073511 73.857 247.245
Primær, 84011007584 154.887 174.421
Udvalg i LØS, 84011529124 10.289 11.646
Grønne Venner DKK 84011594367 73.987 0

445.643 626.796
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8. Overført resultat
Saldo primo 172.162 54.275
Årets tilgang 146.914 117.887
Saldo ultimo 319.076 172.162

9. Mellemregnskaber med projekter
KLIMAMAD 0 10.449
DFB 0 10
MOBILITET 4 132.622 183.025
UKRAINE 73.857 247.245

206.479 440.729

10. Særlige poster
Foreningen har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Bortset fra udbruddet af COVID-19 virus har 
der ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at 
det kræver omtale.

Den hastige spredning af COVID-19 virussen i Danmark og resten af verden siden marts 2020 
har nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt kan få store 
samfundsøkonomiske konsekvenser. Foreningen er for nuværende ikke direkte berørt af de 
gennemførte restriktioner.

Hvis udbruddet af COVID-19 virus bliver langvarigt og myndighederne gennemfører yderligere 
tiltag for at dæmme op for smittespredningen, kan de samfundsøkonomiske konsekvenser blive 
markante. I et sådant scenarie kan foreningen også blive påvirket negativt. Myndighederne har 
dog allerede igangsat flere økonomiske støttetiltag, og må forventes at gennemføres yderligere 
støttetiltag i tilfælde af et længerevarende udbrud, der vil afbøde konsekvenserne af 
restriktionerne.

Udbruddet af COVID-19 virussen og de indførte restriktioner har ikke i betydende grad påvirket 
årets aktiviteter og økonomiske udvikling.

Årets udvikling og resultat anses under disse omstændigheder for at være tilfredsstillende.
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11. Mellemregnskab med CISU m.fl.
Indsatstitel: Launch and Thrive - Awakening Ukraine
Projekt j.nr.: 19-2391-Ml-apr

  
Ubrugte midler ved årets begyndelse  247.245
Udbetalte tilskud i året 0

247.245
Overført til partnere i regnskabsåret 150.260
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 22.037

172.297
Administration i Danmark, 7% 0 172.297

74.948
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster -1.091
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  73.857

Indsatstitel: Bæredygtighed & Modstandsdygtighed Festival
Projekt j.nr.: 20.2614-FE-maj

  
Ubrugte midler ved årets begyndelse  0
Udbetalte tilskud i året 491.105

491.105
Overført til partnere i regnskabsåret 0
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 389.308

389.308
Administration i Danmark, 7% 32.128 421.436

69.669
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster -749
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  68.920
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