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Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2019 31. december 2019 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 2019 samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelse

Alan Bjerre
Formand

Jesper Havaleschka

Matawan Baio

Kennet Harpsøe
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Phillip S. Bøgh

Visma Addo identifikationsnummer: 5089-130C75-4DF36B

Rønde, den 9. juni 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i LANDSFORENINGEN FOR ØKOSAMFUND
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for LANDSFORENINGEN FOR ØKOSAMFUND for
regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 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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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019, samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
* 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.

* 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 9. juni 2020
Revision Vadestedet
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 27433863

Ebbe Jensen
Registreret revisor
ID: mne6032
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* 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.

Foreningen

LANDSFORENINGEN FOR ØKOSAMFUND
Friland 11
8410 Rønde

Telefon
E-mail
Hjemmeside
CVR-nr.
Regnskabsår

31143377
sekretariatet@okosamfund.dk
okosamfund.dk
19887588
1. januar 2019 - 31. december 2019

Bestyrelse

Alan Bjerre
Jesper Havaleschka
Phillip S. Bøgh
Matawan Baio
Kennet Harpsøe

Revisor

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

Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten for LANDSFORENINGEN FOR ØKOSAMFUND for 2019 er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse
A.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

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
virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå virksomheden, 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 gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt
andre omkostninger til social sikring mv. til virksomhedens medarbejdere. I
personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
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Generelt

Anvendt regnskabspraksis
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære
aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salgsfremmende aktiviteter og
administration mv.
Finansielle omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteomkostninger.

Balancen

Egenkapital
Udtrykker ejerens indestående i virksomheden, opgjort som forskellen mellem virksomhedens
indregnede aktiver og forpligtelser.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.
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Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender på anfordringskonti i pengeinstitutter.

Note

2019
kr.

2018
kr.

Nettoomsætning
Vareforbrug
Dækningsbidrag I

1
2

303.186
-57.894
245.292

241.843
-96.370
145.473

Personaleomkostninger
Dækningsbidrag II

3

-70.633
174.659

-131.870
13.603

Salgsfremmende omkostninger
Administrationsomkostninger
Andre eksterne omkostninger

4
5

-14.715
-41.398
-56.113

0
-82.571
-82.571

118.546

-68.968

-659
117.887

-849
-69.817

117.887
117.887

-69.817
-69.817

Driftsresultat
Finansielle omkostninger
Årets resultat

6

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Resultatopgørelse

Balance 31. december
Note

2019
kr.

2018
kr.

7

626.796

153.640

Omsætningsaktiver

626.796

153.640

Aktiver

626.796

153.640

Aktiver
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Likvide beholdninger

10

Balance 31. december
2019
kr.

2018
kr.

172.162
172.162

54.275
54.275

13.835
70
440.729
454.634

25.000
0
74.365
99.365

Gældsforpligtelser

454.634

99.365

Passiver

626.796

153.640

Note

Overført resultat
Egenkapital

8

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Mellemregnskaber med projekter
Kortfristede gældsforpligtelser

9
10
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Passiver

Noter
2019
kr.

2018
kr.

97.770
430
4.350
50.000
49.068
2.911
98.657
0
303.186

100.225
180
7.070
50.000
49.595
3.413
47.324
-15.964
241.843

29.206
17.868
4.785
6.035
0
0
57.894

28.669
0
3.633
31.722
20.000
12.346
96.370

70.533
100
70.633

123.817
8.053
131.870

1.500
549
1.000
4.700
6.966
14.715

0
0
0
0
0
0

Kontingenter
Salg af varer
Deltagerbetaling
Gaia Trust
Kulturstyrelsen (driftsmidler)
Andre fonde
Administration af projekter
Regulering af administration, tidligere år

2. Vareforbrug
Blad, trykning
Blad, forsendelse/porto
Forplejning
Transport
Det Fælles Bedste
Det Fælles Bedste, Folkeavis

3. Personaleomkostninger
Lønninger
Andre personaleomkostninger

4. Salgsfremmende omkostninger
Gaver og blomster
Rejseudgifter
PR
Årsmøde
Efterårsseminar
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1. Nettoomsætning

Noter
2019
kr.

2018
kr.

0
6.827
1.420
404
1.722
7.500
0
6.500
0
3.680
12.086
1.259
41.398

3.667
8.459
0
0
5.936
12.500
6.250
12.500
21.565
5.371
6.323
0
82.571

659
659

849
849

10.449
0
0
10
183.025
247.245
174.421
11.646
626.796

0
52.209
6.001
16.156
0
0
73.724
5.550
153.640

54.275
117.887
172.162

124.092
-69.817
54.275

Kontorartikler og tryksager
EDB/Software
Foreningsadministrator
Småanskaffelser
Porto
Revisor
Revisor, tidligere år
Bogføring
Bogføring, tidligere år
Medlemskab
Gebyrer (bank+)
Kurser

6. Finansielle omkostninger
Renteudgift, bank

7. Likvide beholdninger
Europe Youth Week, KLIMAMAD, Merkur 1559006
MOBILITET 3, Bank 84011513078
COMPASS, Merkur 1517749
DFB, Bank 84011505819
MOBILITET 4,Bank 84011560970
UKRAINE, Bank 84011073511
Primær - 8401-1007584
Udvalg i LØS, Merkur 1529124

8. Overført resultat
Saldo primo
Årets afgang
Saldo ultimo
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5. Administrationsomkostninger

Noter
2019
kr.

2018
kr.

70
45
-45
70

45
0
-45
0

10.449
0
0
10
183.025
247.245
440.729

0
52.209
6.000
16.156
0
0
74.365

Skyldig moms og afgifter
Udgående (salg) moms
Manuel udgående moms
Afregnet moms
Anden gæld i alt

10. Mellemregnskaber med projekter
KLIMAMAD
MOBILITET 3
COMPASS
DFB
MOBILITET 4
UKRAINE
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9. Anden gæld

Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med CPR validering

Med CPR validering

Serienummer: PID:9208-2002-2-277541106046

Serienummer: PID:9208-2002-2-585147869621

Piero Baiocchi

Alan Pauel Bjerre

IP: 2.110.39.221
17-06-2020 16:03

IP: 5.186.114.47
17-06-2020 21:30

Næstformand

Formand

Med CPR validering

Med CPR validering

Serienummer: PID:9208-2002-2-871379226838

Serienummer: PID:9208-2002-2-884440462256

Navn mangler i underskriverens NemID

Jesper Havaleschka

IP: 176.23.1.91
19-06-2020 09:49

IP: 5.103.31.157
23-06-2020 15:17

Bestyrelse

kasserer

Med CPR validering
Serienummer: PID:9208-2002-2-808747473789

Serienummer: CVR:27433863-RID:1120743303817

Phillip Schepelern Bøgh

Ebbe Jensen

IP: 77.241.137.188
23-06-2020 16:13

IP: 94.231.96.154
23-06-2020 17:13

Bestyrelse

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice.
Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af
den matematiske hashværdi af det originale dokument.
Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Revisor

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af
dokumentet er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i
dokumentet med Visma Addos validator på denne website
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.”

Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument
1078 årsrapport 2019.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil
dette være muligt i op til 14 dage efter underskrift. Herefter vil
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.
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Øvrige dokumenter i transaktionen
1078 Ledelseserklæring 2019.pdf
1078 revisionsprotokollat 2019.pdf

Hændelseslog for dokumentet
2020-06-17 12:48 Underskriftsprocessen er startet
2020-06-17 12:48 Underskriftsprocessen er startet
2020-06-17 12:48 Underskriftsprocessen er startet
2020-06-17 12:48 Underskriftsprocessen er startet
2020-06-17 12:48 Underskriftsprocessen er startet
2020-06-17 12:48 En besked er sendt til Philip S. Bøgh (philip@okosamfund.dk)
2020-06-17 12:48 En besked er sendt til Matawan Baio (matawan@okosamfund.dk)
2020-06-17 12:48 En besked er sendt til Alan Bjerre (alan@okosamfund.dk)
2020-06-17 12:48 En besked er sendt til Jesper Havaleschka (jesper@okosamfund.dk)
2020-06-17 12:48 En besked er sendt til Kennet Harpsøe (kennet@okosamfund.dk)
2020-06-17 15:58 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Matawan Baio og identifikationsmetoden NemID Private
blev anvendt fra IP adresse 2.110.39.221
2020-06-17 16:01 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Matawan Baio
2020-06-17 16:03 Piero Baiocchi har underskrevet dokumentet 1078 årsrapport 2019.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2277541106046)
2020-06-17 16:04 Alle dokumenter sendt til Matawan Baio er blevet underskrevet
2020-06-17 21:26 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Alan Bjerre og identifikationsmetoden NemID Private
blev anvendt fra IP adresse 5.186.114.47
2020-06-17 21:29 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Alan Bjerre
2020-06-17 21:30 Alan Pauel Bjerre har underskrevet dokumentet 1078 årsrapport 2019.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2585147869621)
2020-06-17 21:34 Alle dokumenter sendt til Alan Bjerre er blevet underskrevet
2020-06-19 09:45 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kennet Harpsøe og identifikationsmetoden NemID
Private blev anvendt fra IP adresse 176.23.1.91
2020-06-19 09:46 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kennet Harpsøe
2020-06-19 09:49 Underskriver har underskrevet dokumentet 1078 årsrapport 2019.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2871379226838)
2020-06-19 09:49 Alle dokumenter sendt til Kennet Harpsøe er blevet underskrevet
2020-06-22 08:01 En påmindelse blev sendt til philip@okosamfund.dk
2020-06-22 08:05 Modtager adressen er blevet ændret 2phillipsmail@gmail.com
2020-06-22 08:05 En påmindelse blev sendt til 2phillipsmail@gmail.com
2020-06-23 15:11 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jesper Havaleschka og identifikationsmetoden NemID
Private blev anvendt fra IP adresse 5.103.31.157
2020-06-23 15:14
2020-06-23 15:15 En påmindelse blev sendt til jesper@okosamfund.dk
2020-06-23 15:16 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jesper Havaleschka og identifikationsmetoden NemID
Private blev anvendt fra IP adresse 5.103.31.157
2020-06-23 15:16 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jesper Havaleschka
2020-06-23 15:17 Jesper Havaleschka har underskrevet dokumentet 1078 årsrapport 2019.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2884440462256)
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