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Foreningsoplysninger 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 

01.01.2020 – 31.12.2020 for Økologisk Landsforening. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

 

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

finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 

– 31.12.2020.  

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Aarhus, den 02.03.2021 
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direktør  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til medlemmerne i Økologisk Landsforening 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Økologisk Landsforening for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020, der 

omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbej-

des efter årsregnskabsloven. 

 

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

finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 

- 31.12.2020 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 for-

eningen 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 hen-

hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-

net som grundlag for vores konklusion.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser 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 årsregn-

skabet 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 fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-

sion. 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 gæl-

dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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:  

 

 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 væ-

sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-

falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-

sion 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 usik-

kerhed 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 revisi-

onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-

ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisi-

onsbevis, 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 note-

oplysningerne, 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 bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 

revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i in-

tern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-

klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 

viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold 

til årsregnskabsloven. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-

sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  

 

Silkeborg, den 02.03.2021 

 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 
Henrik Anders Laursen Jens-Ole Bøgild  
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne16549 MNE-nr. mne30127 
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Revisorerklæring fra de folkevalgte revisorer 

De folkevalgte revisorer har til opgave at følge foreningens økonomi og påse, at foreningens midler anvendes 
efter foreningens formål. 

Vi har gennemgået foreningens regnskab for 2020, samt fået en uddybende orientering om den vedtagne 
strategi. Vi er bl.a. blevet orienteret om et af de strategiske mål omkring opnåelse af et bedre kapitalgrundlag 
for foreningens virke.  Således er det i 2020 lykkedes at indgå aftaler om ansvarlig lånekapital på 3,35 mio. kr. 
Lånene løber frem til ultimo 2024. 

Vi er ligeledes blevet orienteret om udviklingen om forslaget til en ny demokratisk struktur for Økologisk 
Landsforening. 

Økologisk Landsforening er i disse år under transformation med fokus på at opbygge et bedre økonomisk 
grundlag for foreningens vigtige arbejde i økologiens tjeneste.  

Målet her er langsigtet og også 2020 har båret præg af transformationen. Der arbejdes fortsat med udvikling, 
implementering og evaluering af flere forretningsområder, kaldet Business Cases.  

Denne strategi er efter vores opfattelse i fuld overensstemmelse med foreningens formål. 

Årets samlede resultat udviser et overskud på 132.470 kr. Vi hæfter os ved, at der i 2020 har været ekstraor-
dinære omkostninger i forbindelse med flytning til Agro Food Park. Ligeledes hæfter vi os ved, at der i 2020 er 
hensat kr. 1.132.346 til tab vedrørende ældre projekter.  

Det er vores opfattelse, at ledelsen har fået håndteret de store udfordringer som Covid-19 epidemien har 
medført på en god måde.  

Flere projekter har måtte tænkes på ny, for at kunne gennemføres under lockdown, og arbejdet hermed er 
succesfuldt gennemført i dialog med de respektive bevilligende fonde.  

Det er vores opfattelse, at der er en god økonomistyring af projekterne, og det er lykkedes med opfølgning og 
udarbejdelse af kvartalsvise opgørelser omkring projekterne og foreningens øvrige økonomi. 

Da der er en statsautoriseret revisor, har vi ikke revideret regnskabet, men i stedet forholdt os kritisk til regn-
skabets poster. Alle spørgsmål er blevet besvaret tilfredsstillende af økonomichefen og den administrerende 
direktør. 

 

Brædstrup og Spjald, den 24. februar 2021 

 

 

 

Anders Lund    Mads Lystbæk 
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Ledelsesberetning 

Foreningens vision 

En verden, der tænker og handler økologisk – til glæde for mennesker, dyr og vores jord. 

 

Foreningsmission 

Vi baner vejen for mere og bedre økologi – med nye løsninger, samarbejde og markant interessevaretagel-

se. 

 

Hovedaktivitet 

Foreningens hovedaktivitet er at sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de 

økologiske målsætninger, som er beskrevet i IFOAMS’ principper for økologisk jordbrug samt foreningens 

mission og vision. Det sker såvel i udviklingsarbejdet under projektporteføljen, i det politiske arbejde som i 

foreningens kommunikation for at styrke økologiens troværdighed og ved at udvikle og udbrede den økolo-

giske fødevareproduktion og afsætning. 

 

Udvikling i foreningens aktiviteter og økonomi 

Det fortsatte arbejde med at transformere Økologisk Landsforening ’fra landbrugsfaglig brancheorganisati-

on til bred interesseorganisation for bæredygtig omstilling’ i forlængelse af den vedtagne strategi har præ-

get 2020. Der arbejdes med langsigtede mål, hvoraf ét er at opbygge bedre og uafhængigt økonomisk 

grundlag for foreningens hovedopgave med udvikling af økologien. Der har således været arbejdet med 

videreudvikling og evaluering af flere igangsatte forretningsområder, kaldet Business Cases. Erfaringerne 

herfra er værdifulde og danner basis for de forretningsområder, der indgår i det videre arbejde i 2021. 

 

Ledelsesmæssigt har året været præget af to hovedfokusområder: den fortsatte udfoldelse af strategien 

henholdsvis iværksættelse af planer til imødegåelse af de udfordringer i forhold til medarbejdere og pro-

jektaktivitet, der opstod i forbindelse med Covid-19 epidemien, der har forårsaget lockdown i flere tempi. 

Flere projekter har måttet tænkes på ny, for at kunne gennemføres under lockdown, og arbejdet hermed 

er succesfuldt gennemført i dialog med de respektive bevilligende fonde. Det har været et defineret mål for 

ledelsen at nå et resultat i balance på trods af udviklingen, herunder omsætningstab. Der arbejdes med 

specificerede forretningsplaner på alle områder, og der er foretaget en klar prioritering af de kritiske ind-

satsområder for foreningen i det kommende år. 

 

Ét af de strategiske mål for 2020 har været at opnå et bedre kapitalgrundlag for foreningens virke, dels af 

hensyn til at opnå mere uafhængighed og dels for at imødekomme bankens krav. I 2020 lykkedes det at 

indgå aftaler med långivere om ansvarlig lånekapital til foreningen på 3,35 mio.kr., hvorved foreningens 

soliditetsgrad forøges synligt. Lånene løber frem til ultimo 2024, og inden da er det planen, at Økologisk 

Landsforening genererer akkumulerende overskud, så kapitalgrundaget forbliver forsvarligt. 

 

Et andet strategisk mål, der har været i fokus, er udviklingen af en ny demokratisk struktur for Økologisk 

Landsforening. En struktur, der matcher foreningens medlemssammensætning og sikrer repræsentation på 

tværs. Såvel sekretariat, bestyrelse som folkevalgte har deltaget i processen, der er løbet over godt 1½ år. 

Resultatet af arbejdet materialiserer sig i forslag om nye foreningsvedtægter.   
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Ledelsesberetning 

Arbejdet med at styrke foreningens stemme har kommunikativt centreret sig om lancering af en række 

mærkesager for økologien. Der har været udvalgt tre mærkesager, om hvilke der har kørt kampagnespor i 

løbet af året: 1) Mere grønt, mindre kød – økologisk naturligvis, 2) Økologi som vejen til rigere biodiversi-

tet. Mere liv! og 3) Mere recirkulering, mindre madspild. Erfaringerne fra arbejdet med mærkesager vil 

blive videreført i 2021. 

 

Også i det politiske arbejde har 2020 været et år med indsatser på mange fronter, og der har i løbet af året 

været en række gode og konstruktive dialoger med foreningens fagudvalg med henblik på kvalificering. Et 

par vægtige nye tiltag i årets løb var udvikling af vision for fremtidens landbrug og udvikling af pris på bæ-

redygtighed. Generelt arbejdes der på det politiske felt med langt lys, og i 2020 har Økologisk Landsfor-

ening udvirket eller medvirket til at udvirke en række vigtige politiske resultater, herunder vedtagelse af 

bruttoarealmodellen og en småskalapakke, 4-årig finanslovsbevilling til markedsfremme og innovation 

samt bevilling af 50 mio.kr. til økologiforskning i 2021.   

 

Omsætning 

Omsætningen i foreningen er faldet gennem de seneste år og siden 2018 udgør faldet 7,2 mio.kr. svarende 

til 10,9%. Udviklingen fra 2019 til 2020 udgør et fald på 3,5 mio.kr. eller 5,7%. Faldene relateres primært 

til reduktion i projektporteføljen, hvor alene ét projekt, det afsluttede Ren Madglæde, i 2019 udgjorde en 

omsætning på 8,2 mio.kr. 

 
Omsætning (t.kr.) 2018 % 2019 % 2020 %
Kontingentindbetaling 5.029 7,6 5.266 8,5 5.394 9,2
Aktivitetstilskud 50.273 76,2 46.354 74,4 43.455 73,9
Salg tjenesteydelser info-materiale 10.077 15,3 10.059 16,1 9.336 15,9
Andet 565 0,9 623 1,0 594 1,0
I alt 65.944 100 62.302 100 58.779 100  
 

Igangværende projekter  

Økologisk Landsforening har med 55 igangværende projekter gennemført en samlet projektportefølje i 

2020 og dermed opnået et aktivitetstilskud på i alt 43,5 mio.kr. eller 74% af årets samlede indtægter på 

58,8 mio.kr.   

 

De fem største projekter andrager 14,2 mio.kr. og dermed 33% af den samlede portefølje. Det største 

projekt, Økologisk vækst og udvikling i Detail, udgør med sine 4,4 mio.kr. 10,0% af porteføljen i 2020.  

 

Til sammenligning udgør de største ti projekter i alt 23,7 mio.kr. svarende til 55% af aktivitetstilskuddet. 

Øvrige projekter udgør tilsammen 19,8 mio.kr. eller 45%. 
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Ledelsesberetning 

 
Projekt t.kr. %-andel

Økologisk vækst og udvikling i Detail 4.368 10%

CISU-Program 2020 2.947 7%

Ø-30 år Hovedkampagne 2.410 6%

Biofach 2020 2.361 5%

Økodag 2020 2.073 5%

Top-fem 14.160 33%

De Økologiske Spisemærker - ansvar for klimaet 2.072 5%

Bæredygtigt generationsskifte 2.023 5%

Kend din økologi - vækst i Foodservice 1.919 4%

Øko. proteinafgrøder til klimavenlig human ernæring 1.799 4%

Omlægningstjek hos primærproducenter 1.715 4%

Top-ti 23.688 55%

Øvrige projekter 19.766 45%

I alt 43.455 100  
 

Kapacitetsomkostninger 

Medarbejderantallet i Økologisk Landsforening har i 2020 gennemsnitligt været 49 ansatte, opgjort som 

årsværk efter ATP-metoden, hvilket er en reduktion på 2 medarbejdere i forhold til 2019. 

 

De samlede personaleomkostninger udgør 27,8 mio.kr., hvilket er en reduktion på 0,5 mio.kr. i forhold til 

2019 eller 1,6% mindre.  

 

Kapacitetsomkostninger i øvrigt andrager 5,7 mio.kr. mod 4,7 mio.kr. i 2019, svarende til en stigning på 

0,9 mio.kr. eller 19%. Der har været realiseret en række besparelser grundet de perioder, hvor samfundet 

og dermed Økologisk Landsforenings aktivitet, medarbejdere og folkevalgte har været under hel eller delvis 

lockdown. Samtidigt indeholder posten administrationsomkostninger i 2020 hensættelser til tab på 1,1 

mio.kr. vedr. gamle sager fra 2016-18 samt omkostninger til fraflytningen fra Silkeborgvej til Økologiens 

Hus’ nye adresse i Agro Food Park. 

 

Disponering af årets resultat 

Årets overskud på 132 t.kr. tilskrives kapitalkontoen, hvorefter egenkapitalen udgør 3,338 mio.kr. 

 

Væsentlige begivenheder indtrådt efter regnskabsårets afslutning 

Der er ikke indtruffet væsentlige økonomiske begivenheder efter regnskabsårets afslutning. Dog er den 

fortsatte nedlukning udfordrende for Økologisk Landsforening som for alle andre, og påvirkningsgraden vil 

afhænge af varigheden. 
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Resultatopgørelse for 2020 

  2020 2019 
 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Medlemsbidrag 1 5.394.122 5.265.698 

Gaver, sponsor mv. 2 593.880 623.191 

Aktivitetstilskud (projekter) 3 43.454.629 46.353.855 

Salgsindtægter mv. 4 9.336.184 10.059.200   ___________ ___________ 

Omsætning   58.778.815 62.301.944   ___________ ___________ 

    

Vareforbrug  5 231.305 271.025 

Projektomkostninger 6 25.220.772 30.495.162   ___________ ___________ 

Direkte omkostninger   25.452.077 30.766.187   ___________ ___________ 

    

Bruttoresultat  33.326.738 31.535.757  ___________ ___________ 

    

Personaleomkostninger 7 27.792.818 28.243.674 

Administrations- og lokaleomkostninger 8 5.650.815 4.733.525   ___________ ___________ 

Kapacitetsomkostninger   33.443.633 32.977.199  ___________ ___________ 

    

Resultat før afskrivninger  (116.895) (1.441.442) 

 

Afskrivninger 9 (19.689) 0   ___________ ___________ 

Resultat før finansielle poster  (136.584) (1.441.442) 

    

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder  390.000 220.000 

Finansielle indtægter  514 9.528 

Finansielle omkostninger  (121.460) (30.420)   ___________ ___________ 

Årets resultat  132.470 (1.242.334)   ___________ ___________    ___________ ___________ 

    

Forslag til resultatdisponering    

Overført til næste år  132.470    ___________  
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Balance pr. 31.12.2020 

  2020 2019 
 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Software  0 0 

Hjemmeside  88.211 0   ___________ ___________ 

Immaterielle anlægsaktiver  88.211 0   ___________ ___________ 

    

Indretning af lejede lokaler  0 0   ___________ ___________ 

Materielle anlægsaktiver  0 0   ___________ ___________ 

    

Anparter i ØkologiRådgivning Danmark ApS, nom. 25.000 kr. 10 28.773 28.773 

Andelsbevis - Merkur  190.920 200.910 

Aktier Dansk Økojord A/S  107.480 87.720 

Huslejedepositum  507.266 576.361   ___________ ___________ 

Finansielle anlægsaktiver  834.439 893.764   ___________ ___________ 
    

Anlægsaktiver   922.650 893.764   ___________ ___________ 

    

Varebeholdninger  43.392 56.018   ___________ ___________ 

    

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og medlemskontingent  1.135.704 860.748 

Tilgodehavende tilskud 11 13.359.473 12.471.170 

Igangværende projekter 12 1.865.669 1.073.397 

Andre tilgodehavender  13 1.410.295 1.107.384 

Periodeafgrænsningsposter  90.099 115.722   ___________ ___________ 

Tilgodehavender  17.861.240 15.628.421   ___________ ___________ 

    

Kassebeholdning  632 156 

Indestående, Merkur  845.748 862.167   ___________ ___________ 

Likvide beholdninger  846.380 862.323   ___________ ___________ 

    

Omsætningsaktiver  18.751.012 16.546.762   ___________ ___________ 

    

Aktiver  19.673.662 17.440.526   ___________ ___________   ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.12.2020 

  2020 2019 
 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Kapitalkonto  3.337.885 3.205.415   ___________ ___________ 

Egenkapital   3.337.885 3.205.415   ___________ ___________ 

  

Andre hensatte forpligtelser  701.488 0  ___________ ___________ 

Hensatte forpligtelser  701.488 0  ___________ ___________ 

 

Ansvarlige lån  3.414.965 0 

Anden gæld  2.731.225 979.724  ___________ ___________ 

Langfristede gældsforpligtelser 14 6.146.190 979.724  ___________ ___________ 

 

Bankgæld   334.129 3.372.984 

Leverandører af varer og tjenesteydelser   2.694.151 2.594.213 

Gæld til associerede virksomheder  578.844 299.513 

Modtagne deposita  0 30.700 

Modtagne forudbetalinger og tilskud mv.  689.760 1.334.472 

Igangværende projekter 12 762.233 1.784.648 

Anden gæld  15 4.428.982 3.838.857   ___________ ___________ 

Kortfristede gældsforpligtelser  9.488.099 13.255.387   ___________ ___________ 

    

Gældsforpligtelser  15.634.289 14.235.111   ___________ ___________ 

    

Passiver  19.673.662 17.440.526   ___________ ___________   ___________ ___________ 

    

Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. 16   

Mellemregnskab over projekter med CISU 17   

    



Økologisk Landsforening 13 

Egenkapitalopgørelse for 2020 

 Kapital- 
 konto 
 kr.  ___________ 

Egenkapital 01.01.2019 4.447.749 

Årets resultat 1.242.334  ___________ 

Egenkapital 31.12.2019 3.205.415 

  

Overført af årets resultat 132.470  ___________ 

Egenkapital 31.12.2020 3.337.885  ___________  ___________ 
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Noter 

 2020 2019 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

1. Medlemsbidrag   

Landmænd 2.176.088 2.187.304 

Personlige medlemmer 542.560 522.101 

Øko-venner 188.927 165.514 

Virksomheder 2.166.243 2.073.313 

Støtte/interessekontingent 32.317 40.725 

Kontingent, tilknyttet erhverv 34.693 32.580 

Professionelle køkkener 253.294 244.161  ___________ ___________ 

 5.394.122 5.265.698  ___________ ___________ 

   

2. Gaver, sponsor mv.   

Gavebidrag og sponsorering 348.101 374.360 

Tips og Lotto 164.759 164.842 

Distributionstilskud 81.020 83.989  ___________ ___________ 

 593.880 623.191  ___________ ___________ 

   

3. Aktivitetstilskud (Projekter)   

NaturErhvervstyrelsen GUDP 1.112.250 804.522 

Promilleafgiftsfonden 15.050.099 12.382.155 

Kvægafgiftsfonden 247.608 300.000 

Mælkeafgiftsfonden 3.174.683 2.626.098 

Fjerkræafgiftsfonden 400.179 351.244 

Fonden for økologisk landbrug 18.260.930 16.575.312 

Svineafgiftsfonden 676.487 627.013 

GAU og grønt 506.272 0 

Kartoffelafgiftsfonden 233.823 94.183 

CISU 2.921.667 3.185.727 

Villum Fonden 0 477.822 

Organic Trade Board (Ren Madglæde) 0 8.185.539 

Øvrige 870.631 744.240  ___________ ___________ 

 43.454.629 46.353.855  ___________ ___________ 
 

   



Økologisk Landsforening 15 

Noter 

 2020 2019 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

4. Salgsindtægter mv   

Porto/gebyr (9.815) 8.429 

Konsulentindtægter 383.408 514.263 

Diverse indtægter 223.071 284.182 

Kopisalg 2.478 4.015 

Abonnementer 201.737 221.313 

Annonce, salg 308.328 495.368 

Informationsmateriale, salg 33.915 24.135 

Business Cases, indtægter 666.538 792.725 

 

Projektindtægter   

Konsulentindtægter, producentsammenslutninger 0 2.500 

Rejseindtægter (viderefakturering) 0 0 

Salg af materialer (viderefakturering) 336.130 285.941 

Deltagerbetaling 962.851 2.090.077 

Webshop, salg/indtægter 14.943 41.104 

Overheads 6.212.600 5.295.148  ___________ ___________ 

 9.336.184 10.059.200  ___________ ___________ 

   

5. Vareforbrug   

Trykning af avis og magasin 162.070 172.413 

Layout af avis og magasin 900 2.157 

Konsulentarbejde 0 47.688 

Business Cases, udgifter 21.304 0 

Varekøb - informationsmateriale 20.497 18.096 

Webshop, vareforbrug/udgifter 26.534 30.671  ___________ ___________ 

 231.305 271.025  ___________ ___________ 
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Noter 

 2020 2019 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

6. Projektomkostninger   

Konsulentbistand 6.902.694 7.364.178 

Materialer 9.812.270 14.329.120 

Mødeudgifter 597.808 699.832 

Rejser 897.148 1.373.520 

Andre omkostninger 6.778.834 6.446.639 

Nettoudgifter projekter 232.018 281.873  ___________ ___________ 

 25.220.772 30.495.162   ___________ ___________ 

 

7. Personaleomkostninger   

Løn inkl. pension 26.707382  27.308.111 

Kørsels-/rejseudgifter 115.963 233.931 

Honorar, formænd 607.800 605.817 

Honorar, udvalg 128.000 129.730 

Bestyrelseshonorar (diæter) 231.740 223.170 

Refusion, barsel mv. (484.350) (649.454) 

Regulering, feriepengehensættelse 125.844 (16.444)  ___________ ___________ 

 27.432.379 27.834.861  ___________ ___________ 

 

Andre personaleomkostninger   

Personaleuddannelse 18.000 (29.729) 

Personaleomkostninger 302.439 438.542 

Rekrutteringsomkostninger 40.000 0  ___________ ___________ 

 360.439 408.813  ___________ ___________ 

 

 27.792.818 28.243.674  ___________ ___________ 

   

Gennemsnitligt antal ansatte 49 51  ___________ ___________ 
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Noter 

 2020 2019 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

8. Administrations- og lokaleomkostninger   

Kontorartikler 23.851 45.607 

Fotokopiering 94.136 58.791 

Porto 335.386 341.510 

Gebyr 55.195 68.078 

Telefon 85.605 48.566 

It-udgifter 102.047 630.439 

It-udgifter, software 500.007 48.419 

It-udgifter, Web 144.196 239 

Mindre nyanskaffelser og vedligehold 34.407 16.921 

Tidsskrifter og abonnementer 50.828 47.059 

Annoncer og reklame 19.238 23.021 

Forsikringer 122.753 111.889 

Erstatninger 12.500 0 

Revision, regnskabs- og skattemæssig assistance 75.900 65.000 

Regnskabsmæssig assistance 13.000 14.500 

Konsulentomkostninger 0 38.945 

Advokat 70.200 91.010 

Tab på debitorer/mellemregninger 0 270.985 

Hensættelse til tab på debitorer/projekter 1.132.346 577.165  ___________ ___________ 

Sekretariatsomkostninger 2.871.595 2.498.144  ___________ ___________ 

 

Generalforsamling 269.923 491.585 

Mødeudgifter 24.690 66.181 

Bestyrelse/udvalg, aktiviteter 116.077 112.511 

Telefonmøder 2.753 2.995 

Rejseudgifter, folkevalgte 108.192 210.865 

Repræsentation 1.039 2.464 

Medlemskampagne 10.578 19.730 

Kontingenter 124.850 129.231  ___________ ___________ 

Forenings-/udvalgsomkostninger 658.102 1.035.562  ___________ ___________ 

 

Administrationsomkostninger 3.529.697 3.533.706  ___________ ___________ 

 

(fortsættes) 
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Noter 

 2020 2019 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

8. Administrations- og lokaleomkostninger (fortsat)   

Husleje 1.601.549 1.518.581 

Huslejeindtægt (599.310) (665.780) 

Affald 26.220 16.889 

El/vand/varme 90.075 111.019 

Alarmsystem 17.693 23.636 

Rengøring 148.787 194.336 

Vedligeholdelse af lokaler 836.104 1.138  ___________ ___________ 

Lokaleomkostninger 2.121.118 1.199.819  ___________ ___________ 

 

Administrations- og lokaleomkostninger 5.650.815 4.733.525  ___________ ___________ 

   

9. Afskrivninger   

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 19.689 0  ___________ ___________ 

 19.689 0  ___________ ___________ 

   

10. Kapitalandele i associerede virksomheder   

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:   

ØkologiRådgivning Danmark ApS, Billund, ejerandel 50% 50%  ___________ ___________ 
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Noter 

 2020 2019 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

11. Tilgodehavende tilskud   

NaturErhvervstyrelsen 0 4.040.156 

NaturErhvervstyrelsen GUDP 0 21.514 

Mælkeafgiftsfonden 1.657.683 846.098 

Fjerkræafgiftsfonden 59.941 54.761 

Svineafgiftsfonden 162.370 17.513 

Kartoffelafgiftsfonden 65.005 19.183 

Promilleafg. fonden for frugt og grønt 123.022 0 

Organic Trade Board (Ren Madglæde) 0 5.587.735 

Kvægafgiftsfonden KAF 247.608 15.000 

Promilleafgiftsfonden 5.176.121 0 

Fonden for økologisk landbrug 5.867.723 0 

European Commission 0 1.657.686 

Økokød 0 125.000 

Øvrige bevillingshavere 0 86.524  ___________ ___________ 

 13.359.473 12.471.170  ___________ ___________ 
  

12. Igangværende projekter   

Igangværende projekter 6.087.713 35.487.035  

Acontofaktureringer og tilskud (4.984.277) (36.198.285) 

Overført til forpligtelser 762.233 1.784.647  ___________ ___________ 

 1.865.669 1.073.397  ___________ ___________ 

 

13. Andre tilgodehavender   

Moms og afgifter 1.200.289 953.960 

Andre tilgodehavender 210.006 153.424  ___________ ___________ 

 1.410.295 1.107.384  ___________ ___________ 
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Noter 

                              Forfald  
 efter 12  Restgæld 
 måneder efter 5 år 
 2020 2020 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

14. Langfristede gældsforpligtelser    

Ansvarligt lån 3.414.965 0 

Anden gæld 2.731.225 2.546.503  ___________ ___________ 

 6.146.190 2.546.503  ___________ ___________ 

 

 

                              2020 2019 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

15. Anden gæld   

Feriepengeforpligtelse 1.672.048 3.212.788 

Skyldig afspadsering, netto 205.012 289.929 

Skyldige feriepenge 561 2.724 

Skyldig ATP-bidrag 39.763 43.834 

Skyldig løn 138.411 196.664 

Skyldig A-skat og AM-bidrag 2.274.812 0 

Personalekasse mv. 86.899 81.442 

Mellemregning, Organic DK Export 11.476 11.476  ___________ ___________ 

 4.428.982 3.838.857  ___________ ___________ 

 

16. Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. 

Der er indgået lejekontrakt for Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N med en samlet årlig leje inkl. skatter på 

1.015 t.kr. Lejekontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel. 

 

Foreningen har indgået it-driftsaftale med en årlig afgift på 142 t.kr. samt Microsoft Cloud-aftale med en 

årlig afgift på 36 t.kr. 

Der er indgået aftale vedrørende medlemssystem med en årlig afgift på 75 t.kr.  

Aftalerne kan opsiges med 6 måneders varsel. 

 

Til sikkerhed for bankengagement er der afgivet transport i GUDP-tilskud fra NaturErhvervstyrelsen limite-

ret til 15 mio.kr. 

Til sikkerhed for bankengagement er der afgivet ulimiteret transport i tilskud fra Fødevareerhverv, Kvali-

tetsmærkeordningen, Svineafgiftsfonden, Kvægafgiftsfonden og Fåreafgiftsfonden.  
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Noter 

17. Mellemregnskab med CISU 

 

Indsatstitel: Empowerment of small-scale farmers families 

through resilient democratic rural organisations, organic 

agriculture, market access and advocacy 

  

CISU j.nr.: 19-2461-PR-sep   

   

   

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse  0 

   

+ udbetalte tilskud i regnskabsåret  3.365.000 

   

  3.365.000 

   

   

Overført til partnere i regnskabsåret 1.677.609  

   

Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 1.076.994  

   

 2.754.604  

   

Overført til dansk administration (7 pct. af sum 2) 192.822 2.947.426 

   

  417.573 

   

   

+ optjente renteindtægter   0 

   

- renteindtægter afregnet i dette regnskabsår  0 

   

   

= ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  417.573 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A 

med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse B og C. 

 

Udformningen af resultatopgørelsen, balancen og noterne er tilpasset foreningens særlige forhold.  

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forplig-

telsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.   

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.   

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 

Resultatopgørelsen 

Aktivitetstilskud  

Årets tilskud vedrører aftalte projekter. Der foretages indregning ud fra projektstadiet og ud fra afholdte 

udgifter i regnskabsåret under hensyntagen til de modtagne bevillinger. Der er således indtægtsført tilskud 

svarende til afholdte projektudgifter, herunder lønninger i forhold til projektets aktuelle stadie. 

 

Øvrig omsætning 

Medlemsbidrag og salgsindtægter indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber 

har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget 

og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.  

 

Gaver og sponsorater indregnes i resultatopgørelsen på det tidspunkt, hvor disse modtaget. 

 

Direkte omkostninger 

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskriv-

ninger. Projektomkostninger indeholder bl.a. projektudgifterne, hvortil der opnås tilskud. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens 

personale. 

  

Administrations- og lokaleomkostninger 

Administrations- og lokaleomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører foreningens primære aktivite-

ter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger mv. 

 

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og ned-

skrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gen-

nemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.  

 

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter de i regnskabsåret modtagne udbytter o.l. 

fra de enkelte associerede virksomheder. 

 

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt såvel urealiserede som realiserede 

kursreguleringer mv. med det beløb, der vedrører regnskabsåret.   

 

Skat 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres 

til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på 

egenkapitalen.  

 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt aconto skat. 

 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier 

af aktiver og forpligtelser.  

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, ind-

regnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskud-

te skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. 

 

Balancen 

Immaterielle og materielle anlægsaktiver 

Software, hjemmeside og indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af-

skrivninger. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til 

klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter af-

sluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede 

brugstider: 

 

Software 3 år 

Hjemmeside 3 år 

Indretning af lejede lokaler 3 år 

 

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt. 

 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabs-

mæssige værdi. 

 

Finansielle anlægsaktiver 

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til 

genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.  

 

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balance-

dagen. 

 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne 

er lavere.  

 

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjem-

tagelsesomkostninger.  

 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørel-

sesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Hensættelse til imødegåelse af forventede tab sker på 

basis af en individuel vurdering af tilgodehavender. 

 

Igangværende projekter 

Igangværende projekter måles til salgsværdien af de på balancedagen afholdte omkostninger. 

 

Salgsværdien måles på baggrund af de afholdte omkostninger, herunder også interne lønudgifter og over-

head og de samlede modtagne forudbetalinger. 

 

Hvis salgsværdien af et igangværende projekt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de med-

gåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Det enkelte igangværende projekt indregnes i balancedagen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, 

afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, 

er positiv eller negativ. 

 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. 

 

Hensatte forpligtelser 

Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til foreningens projekter. 

 

Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nød-

vendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud 

over et år fra balancedagen måles til tilbagediskonteret værdi. 

 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser, der består af ansvarlig lånekapital, bankgæld, gæld til leverandører, modtagne forudbe-

talinger samt anden gæld, der er optaget til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel vær-

di.  

 

 
 


