
1078

LANDSFORENINGEN FOR ØKOSAMFUND
Friland 11

8410 Rønde

CVR-nr. 19887588 

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021



Indholdsfortegnelse

2

 Ledelsespåtegning 3

 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 4

 Foreningsoplysninger 6

 Anvendt regnskabspraksis 7

 Resultatopgørelse 9

 Balance 10

 Noter 12



Ledelsespåtegning

3

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 
31. december 2021 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 2021 samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rønde, den 7. juni 2022

Bestyrelse

Alexandra Hasdorf Camilla Nielsen-Englyst Pia Duus Jensen
Formand

Line Jansen Karen Margrethe Jensen Susanne Koch Andersen
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Til medlemmer i LANDSFORENINGEN FOR ØKOSAMFUND

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for LANDSFORENINGEN FOR ØKOSAMFUND for 
regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021, samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 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 International Ethics 
Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd 
(IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 7. juni 2022

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 2021 - 31. december 2021

Bestyrelse Alexandra Hasdorf
Camilla Nielsen-Englyst
Pia Duus Jensen
Line Jansen
Karen Margrethe Jensen
Susanne Koch Andersen

Revisor Revision Vadestedet 
Godkendt Revisionsaktieselskab
Vadestedet 6
4700 Næstved
CVR-nr.: 27433863

mailto:sekretariatet@okosamfund.dk
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Generelt
Årsrapporten for LANDSFORENINGEN FOR ØKOSAMFUND for 2021 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 foreningens 
medarbejdere.
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Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende foreningens primære aktivitet, 
der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salgsfremmende aktiviteter, administration 
og andre personaleomkostninger mv.

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteomkostninger.

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

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
2021

kr. 
2020

kr. 

Nettoomsætning 1 439.538 387.548
Vareforbrug 2 -55.308 -64.238
Dækningsbidrag I 384.230 323.310

Personaleomkostninger 3 -298.124 -94.000
Dækningsbidrag II 86.106 229.310

Salgsfremmende omkostninger 4 -1.200 -12.851
Administrationsomkostninger 5 -58.963 -65.614
Andre personaleomkostninger 6 -1.931 -1.660
Andre eksterne omkostninger -62.094 -80.125

Driftsresultat 24.012 149.185

Finansielle omkostninger 7 -2.577 -2.271
Årets resultat 21.435 146.914

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 21.435 146.914

21.435 146.914
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Aktiver

Andre tilgodehavender 8 30.548 44.458
Periodeafgrænsningsposter 0 48.954
Tilgodehavender 30.548 93.412

Likvide beholdninger 9 413.973 445.643

Omsætningsaktiver 444.521 539.055

Aktiver 444.521 539.055
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Passiver

Overført resultat 10 340.511 319.076
Egenkapital 340.511 319.076

Leverandører af varer og tjenesteydelser 17.500 13.500
Anden gæld 11 31.425 0
Mellemregnskaber med projekter 12 55.085 206.479
Kortfristede gældsforpligtelser 104.010 219.979

Gældsforpligtelser 104.010 219.979

Passiver 444.521 539.055
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2021 2020
kr. kr.

1. Nettoomsætning
Kontingenter 101.446 101.200
Andre driftsindtægter 245 1.464
Webbutik, salg af bøger 72 193
Årsmøde, deltagergebyr 0 13.500
Gaia Trust 50.000 67.460
Kulturstyrelsen (driftsmidler) 53.455 48.954
GF Pulje 788 74.000
Andre fonde 23.554 18.250
DFB, administrationstilskud 0 130
STARTPAKKE, løntilskud 8.500 0
De Grønne Venner, løntilskud 25.000 0
Europe youth week, KLIMAMAD, admin, tilskud 0 339
Erasmus+ Mobilitet 4. runde,admin.tilskud 60.000 0
Erasmus+ Mobilitet 5. runde,admin.tilskud 20.000 0
Cisu Ukraine, admin.tilskud 32.634 0
BEN SEMINAR 19/20, admin. tilskud 0 42.058
CISU FESTIVAL 2020, admin tilskud 7.332 20.000
CISU Ukraine II, admin. tilskud 6.512 0
BEN Seminar 21, admin. tilskud 50.000 0

439.538 387.548

2. Vareforbrug
Porto/forsendelse 65 0
Blad #, trykning 28.488 40.070
Blad #, forsendelse/porto 15.512 6.164
Koordinationscirkel, transport 9.474 8.334
Koordinationscirkel, kurser og møder 1.657 3.773
Rundture økosamfund - transport 112 1.444
Resourcecirkel, transport 0 4.453

55.308 64.238

3. Personaleomkostninger
Lønninger 296.932 94.000
Andre omkostninger til social sikring 1.192 0

298.124 94.000
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2021 2020
kr. kr.

4. Salgsfremmende omkostninger
Gaver og blomster 652 500
Hjemmeside, opgradering/opdatering 0 10.351
Oplæg, workshops, repræsentation - transport 192 0
Udbredelsescirkel, transport 356 0
Årsmøde, leje af lokaler 0 2.000

1.200 12.851

5. Administrationsomkostninger
Resourcecirkler, kurser og møder 0 1.400
Udbredelsescirkel, kurser og møder 5.154 600
E-conomics 4.911 3.716
Foreningsadministrator 1.420 1.420
Nets 2.897 1.463
Webhotel, domæneafgift 957 561
Zoom 1.006 1.202
Telefon 172 0
Kontorartikler 429 138
Småanskaffelser 450 0
Porto (kontorhold) 478 2.840
Revisor 26.500 11.750
Bogføring 221 7.500
Medlemskab CISU 1.200 1.200
Medlemskab GEN Europe 3.725 3.735
Medlemskab ECOLISE 372 748
Medlemskab BEN 186 0
Gebyrer (bank+) 6.754 6.099
Kontingenter u/moms 550 0
Årsmøde, forplejning 0 9.491
Årsmøde, andet 1.581 5.671
Kurser, andet 0 6.080

58.963 65.614

6. Andre personaleomkostninger
Danløn 468 0
Forsikring, bestyrelse 1.239 1.210
Sekretariatetscirkel(Personaleudgifter) - kurser og møder 224 450

1.931 1.660
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2021 2020
kr. kr.

7. Finansielle omkostninger
Renteudgift, bank 2.147 1.415
Renteudgift, kreditorer 430 856

2.577 2.271

8. Andre tilgodehavender
Mellemregning 1 0 2.400
Mellemregning CISU, UKRAINE 10.000 0
Mellemregning BEN SEMINAR 2021 20.000 0

30.000 2.400

9. Likvide beholdninger
MOBILITET 4, Bank 84011560970 55.101 132.623
UKRAINE, Bank 84011073511 -16 73.857
Grønne Venner DKK 84011594367 74.273 73.987
Primær, 84011007584 256.383 154.887
Udvalg i LØS, 84011529124 10.018 10.289
Fælleskassen GEN CARDS, 8401 1601907 18.214 0

413.973 445.643

10. Overført resultat
Saldo primo 319.076 172.162
Årets tilgang 21.435 146.914
Saldo ultimo 340.511 319.076

11. Anden gæld
Skyldig A-skat 2.365 0
Skyldig Am-Bidrag 6.840 0
Skyldig ATP 757 0
Skyldige feriepenge 1.891 0
Skyldige omkostninger 19.572 0

31.425 0

12. Mellemregnskaber med projekter
MOBILITET 4 55.101 132.622
UKRAINE -16 73.857

55.085 206.479






