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Til bestyrelsen i Dansk Vegetarisk Forening 

Konklusion

Grundlag for konklusion

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Vegetarisk Forening for regnskabsåret 1. januar 2017 

til 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. 

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Foreningens bestyrelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende 

billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Bestyrelsen har 

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at 

udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes 

besvigelser eller fejl.

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

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens 

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 til 31. december 2017 i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 

nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af 

årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske 

regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 

ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er 

vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 

vores konklusion.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til 

at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 

udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 

bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet 

realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet









Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om 

revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og 

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en 

revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, 

men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale 

standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække 

væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af 

besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, 

at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 

regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion 

på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag 

for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 

besvigelser er højre end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 

omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 

tilsidesættelse af intern kontrol.

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

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne 

udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, 

samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har 

udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af 

regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede 

revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan 

skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der 

er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på 

oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 

modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er 

opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold 

kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
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Udviklingen i regnskabsåret 2017

Bestyrelsens beretning

Endnu et bestyrelsesår er gået, og det er tid til en beretning om det forgangne år. Bemærk at 

beretningen gælder bestyrelsesåret 2017-2018 og således også inkluderer den seneste udvikling 

i begyndelsen af 2018. Udviklingen har været overvældende positiv.

DVF har fortsat vokseværk

Vi har nu passeret 2.300 betalende medlemmer (op fra 1.700 på samme tid sidste år). Vores e-

nyhedsbrev har nu over 9.000 modtagere (op fra 4.000), og vi har passeret 26.000 følgere på 

Facebook (op fra 18.000).

Økonomi

Resultatet for 2017 blev rekordstore indtægter på over 2 mio kroner og et lille underskud på

ca. 10.000 kroner. Stigningen i forhold til 2016 skyldes stigninger på tværs af alle 

indtægtskilder.

Lokalafdelinger

Der er i det forgangne år blomstret lokalafdelinger op over hele landet, så stort set hele landet 

nu er dækket: Nordjylland, Vestjylland, Midtjylland, Århus & Østjyland, Sydjylland, 

Sønderjylland, Fyn, Sjælland, Vestegnen, Gentofte og København.

Ungdomsafdeling

En ungdomsafdeling er blevet startet op og har afholdt deres første møde og planlagt en picnic, 

og vi glæder os til at følge udviklingen på dette område fremover. Til september 2018 deltager 

vi med en stand på Ungdommens Folkemøde i Valbyparken.

Ældreudvalg

Der er blevet nedsat et Ældreudvalg, som arbejder på at forbedre vilkårene for ældre vegetarer, 

og som består af cirka 20 ældre borgere. Udvalget har holdt møder med Danske Seniorer og 

Ældre Sagen.

Udvidelse af sekretariatet

Fra 1. januar 2018 er DVF flyttet ind i eget kontor ved Sortedam Dossering, samtidig med at 

sekretariatet er blevet udvidet med en stribe deltidsmedarbejdere. Der er nu ansat både en 

generalsekretær, projektleder/fundraiser, erhvervsmedarbejder/festivalkoordinator, 

organisationskoordinator/sekretær, kommunikationsmedarbejder, bogholder og 

skoleprojektskoordinator. Vores hårdtarbejdende og dygtige ansatte arbejder mange flere 

timer, end de aflønnes for, og de er dermed også frivillige. Det er en stor aflastning af 

bestyrelsen og andre kernefrivillige, at vi er nået til at kunne udvide sekretariatet til denne 

størrelse, samtidig med at det betyder, at vi kan løse endnu flere opgaver endnu bedre og 

dermed gøre verden endnu grønnere.
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Bestyrelsens beretning

Statistik

Vi udarbejdede i samarbejde med Coop Analyse en landsdækkende undersøgelse, som viste, at 

antallet af borgere, som lever overvejende eller helt vegetarisk, er steget fra 3,8 % i 2010 til 8,2 

% i 2017, og at der er ca. 100.000 danskere, som lever helt vegetarisk. Undersøgelsen er 

efterfølgende blevet omtalt over 100 gange i medier over hele landet.

DVF i medierne

DVF opsøges i stigende grad af medierne, hvor vi leverer statistik og citater til artikler. Vi har 

desuden aktivt sat dagsordenen i forbindelse med en række sager samt skrevet en række 

debatindlæg. Vi har foruden alle de landsdækkende aviser og lokale aviser været med i 

radioindslag samt i Aftenshowet, TV-Avisen og TV2 Lorry. Vi har medvirket i eller været 

omtalt i medierne over 100 gange i 2017, og tendensen er fortsat endnu stærkere i begyndelsen 

af 2018.

Politisk arbejde

Vi arbejder for at sikre en plantebaseret valgmulighed i alle offentlige køkkener. Det 

inspirerede i efteråret fire politiske partier til at fremsætte et lovforslag, der bl.a. ville sikre 

midler til efteruddannelse i plantebaseret madlavning. I den forbindelse fik vi foretræde for 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og afleverede 12.000 underskrifter for, at der altid bør 

være en plantebaseret valgmulighed. Der er endnu ikke et flertal for det, men vi arbejder videre 

på sagen. Senest har vi fremsat et borgerforslag om samme emne, som pt har fået de første 

6.000 underskrifter. Opnår dette forslag 50.000 støtter, skal Folketinget behandle det (i 

modsætning til de 12.000 underskrifter, som Folketinget blot har taget til orientering).

Dialog med myndighederne

Vi er fortsat i dialog med myndighederne med henblik på at opnå en mere konstruktiv tilgang 

til spørgsmålet om vegansk ernæring for små børn, og vi vurderer, at dette fører til en positiv 

ændring i løbet af 2018.

Skoleprojekt

I 2017 nåede vi ud til cirka 70 skoleklasser, svarende til cirka 1.500 skoleelever, over hele 

landet med vores workshops om kød og bæredygtighed. Vores skoleprojekts-koordinator og 

vores studenterambassadører gør et fremragende stykke arbejde derude. I 2018 forventer vi at 

nå ud til 150 skoleklasser. Vi har desuden modtaget en bevilling på 400.000 kroner fra 

Undervisningsministeriet til at digitalisere skoleprojektet med en hjemmeside og en app til 

mobiltelefoner, så materialet kan nå ud til mange flere elever end dem, vi kan nå at besøge. 

Den nye digitale platform forventes at stå klar inden det kommende skoleår starter.
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Bestyrelsens beretning

Mærkningsordning

Der har været en kraftig stigning i antallet af virksomheder, som anvender vores 

mærkningsordning for vegetariske og veganske fødevarer. Det er nu over 30 virksomheder og 

over 300 produkter, og der kommer hele tiden flere og større virksomheder til. Siden 1. januar 

2017 har virksomheder betalt for at benytte ordningen. Betalingen blev indført på opfordring 

fra repræsentanter fra erhvervslivet. Mærkningsordningen er desuden blevet 

varemærkeregistreret på EU-niveau.

Øvrigt erhvervssamarbejde

Der sker generelt meget på erhvervsområdet via forskellige former for samarbejde om at 

fremme plantebaserede fødevarer. Vi hjælper desuden en række virksomheder med statistik og 

forbrugerundersøgelser via Vegetarisk Forbrugerpanel, som består af forbrugere, der lever 

vegetarisk, vegansk og flexitarisk. Vi samarbejder med blandt andre Dansk Erhverv, Coop, 

Dansk Supermarked, Dagrofa, Rema 1000, Lidl, Irma, Meny, Naturli’ og Urtekram. Vi 

samarbejder desuden med Økologisk Landsforening. Vi deltog for nylig i den store 

fødevaremesse FoodExpo i Herning. 

Medlemsrabatter i fortsat fremgang

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

på 150 forskellige steder! Vi er stolte af at kunne tilbyde rabatter i alle kroge af landet, så

medlemmer i hele landet kan nyde godt af rabatterne.

Medlemsbladet Vegetarisk!

Vores populære medlemsblad udkommer fortsat tre gange om året. I det forgangne år har 

redaktøren været Parwana Haydar. Hun afløses fremover af Karin Elrød.

Nye brochurer

Vi har i det forgangne år udgivet en pjece målrettet kantiner/storkøkkener med inspiration til, 

hvordan man laver lækre plantebaserede måltider. Vi har desuden lavet en pjece med 

information om foreningens arbejde, så endnu flere kan blive inspireret til at melde sig ind. 

Endvidere har vi genoptrykt vores populære bæredygtighedspjece (tredje oplag) og vores 

efterspurgte opskriftspjece (andet oplag).
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Bestyrelsens beretning

Uddeling af vores materiale

Vores frivillige har arrangeret og deltaget i en række af arrangementer, hvor vi har uddelt vores 

brochurer samt inviteret interesserede til samtale om vegetarisk levevis. Der er således blev 

afholdt Dansk Vegetardag, International Vegetardag og International Veganerdag, ligesom vi 

har deltaget på helsemesser i Brøndby, Aarhus, Aalborg og Odense.

Vegetarisk Festival

Danmarks første vegetariske festival – med 100 % plantebaseret mad og en masse spændende 

foredrag, debatter og underholdning – blev afholdt sidst i august på Tiøren i København; i et 

logistisk samarbejde med Copenhagen Yoga Festival. Den blev finansieret økonomisk med 

støtte fra Københavns Kommunes Arrangementspulje samt sponsorater fra Naturli’ og 

Urtekram. Det var en meget stor succes – op mod 3.000 mennesker kiggede forbi. I 2018 

forventer vi en markant større festival med mellem 5.000 og 10.000 deltagere, hvor 

topnavnene er blandt andre den verdensberømte australske filosof Peter Singer og sangerinden 

Sys Bjerre.

Foredragsturné og øvrige foredrag

I november holdt vi et foredrag i Aarhus med læge Tobias Schmidt Hansen om plantebaseret 

kost, hvor der var 300 deltagere. Vi arrangerede derpå en turné med ham i januar i 9 byer over 

hele landet – Aalborg, Herning, Vejle, Sønderborg, Odense, Næstved, Brøndby, Roskilde og 

Rønne – hvor over 1.600 mødte op. Desuden har vi afholdt en række mindre foredrag, bl.a. har 

vores generalsekretær holdt foredrag om bæredygtighed i Aarhus, Herning og Aabenraa for i 

alt 150 personer.

Julefrokost og nytårsfrokost

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

andet blevet til både en julefrokost, hvor deltagerne hver især har medbragt en vegansk ret, 

hvilket resulterede i et overdådigt madbord med alskens lækkerier. Efterfølgende blev der budt 

op til dans til dejlig musik afspillet af en DJ. Desuden har vi afholdt vores traditionsrige 

nytårsfrokost, hvor der var foredrag af Rasmus Willig og Kira Eggers.
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Bestyrelsens beretning

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

påvirke foreningens finansielle stilling.

VeggieWeek

I marts 2018 afholdt vi for første gang VeggieWeek – en landsdækkende vegansk 

restaurantuge. Cirka 40 restauranter deltog, og der blev solgt cirka 1.400 billetter. Det var en 

stor succes, som blev arrangeret på ganske kort tid, og som fik en flot dækning i pressen. 

Næste år forventer vi, at det vokser sig meget større.

Stor trafik på den nye hjemmeside

Siden vores meget flotte nye hjemmeside gik i luften 1. maj 2017, er trafikken på den steget 

meget kraftigt. Det er i stigende grad en kilde til fakta, som folk linker til i debatter på nettet.

Portrætserie

I samarbejde med en dygtig fotograf har vi udarbejdet en portrætserie med portrætter af 10 

danskere, som spiser vegetarisk og fortæller om hvorfor. Portrætterne blev offentliggjort ved 

en fernisering under Vegetarisk Festival. De er desuden blevet trykt som postkort i 30.000 

eksemplarer, som er distribueret over hele landet.

Fremtidsudsigterne

DVF forventer at fortsætte fremgangen også i 2018. Vi forventer et markant forøget 

medlemstal, markant forøget erhvervssamarbejde samt en markant større festival.

Hjerteligt tak til alle frivillige

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

forudsætning for foreningens flotte udvikling.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Indtægter

Omkostninger

Balancen

Debitorer

Værdipapirer

Kreditorer

Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi.

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dansk Vegetarisk Forening for 2017 er aflagt i overenstemmelse med 

årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder og foreningens vedtægter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Debitorerne måles til kostpris.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter omfatter medlemskontingent, gaver, offentlig støtte m.v.

Omkostninger omfatter omkostninger til distribution, løn, reklame, administration, lokaler mv.
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2017 2016

kr. kr.

Medlemskontingenter 466.254 356.120

Festival - offentlig støtte 47.500 0

Øvrige festivalindtægter 66.091 0

Gaver 275.697 200.897

Annoncer 22.938 31.612

Administrationsgebyr fra fond (ML) 2.500 2.500

Legater og fonde 0 51.413

Udlodningsmidler, konkrete formål (TFAK) 461.852 285.299

Udlodningsmidler, driftsstøtte (TLAN) 57.715 57.628

Momskompensation 18.982 11.421

Portotilskud 0 7.045

Salg af varer 47.128 2.865

Aktivitetsudvalg 148.038 56.412

Kulturstyrelsens Oplysningspulje (TAKT) 0 40.000

Grønne Ildsjæle 26.472 351.153

Undervisningsministeriet 200.000 0

Anden indtægt 7.637 166

Erhvervspartnere 196.754 105.000

Renteindtægter og afkast 10.013 9.474

Indtægter i alt 2.055.571 1.569.005

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december
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2017 2016

kr. kr.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december

Porto og fragt -51.996 -44.682

Revision -29.885 -19.853

Diverse kontorhold -40.472 -12.188

Medlemskort -22.848 -25.103

Telefon, it, nyhedsbrev -123.245 -36.654

Bank- og girogebyrer -25.871 -20.635

Aktivitetsudvalg -115.422 -69.654

Generalforsamling og møder -15.891 -19.246

Medlemsblad, layout, tryk og porto -115.474 -116.634

Informationsudvalg (Tryksager) -134.955 -87.167

Erhvervsudvalg -37.947 0

Lokale -91.534 -81.123

Løn -563.010 -528.468

 - heraf løn skoleprojekt 93.572

Rejsepenge -9.950 -1.914

Gaver til andre foreninger -9.500 -20.000

Kampagneudstyr -22.150 0

Lokalafdelinger -5.988 0

Festivaludgifter -161.023 0

Køb af varer til salg -77.712 -4.666

Kontingenter -9.934 -6.365

Forsikringer -10.435 0

Skoleprojekt fase 1 - uden løn -12.998 0

Skoleprojekt fase 2 (GI) - uden løn 0 -137.804

Webudvalg -16.301 0

Kommunikationsudvalg -79.245 0

Frivillig pleje -1.042 0

Andre udgifter -6.300 -967

Hensættelser, netto -274.303 -314.006

Udgifter i alt -2.065.431 -1.547.129

Årets resultat -9.860 21.876
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2017 2016

kr. kr.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Debitorer 10.000 68.050

Depositum 24.061 6.286

I alt 34.061 74.336

Værdipapirer 335.382 334.763

Likvide beholdninger 833.793 470.159

Omsætningsaktiver i alt 1.203.236 879.258

Aktiver i alt 1.203.236 879.258

Balance pr. 31. december

Aktiver
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2017 2016

kr. kr.

Egenkapital

Primo 411.364 381.720

Kursregulering værdipapirer 619 7.768

Overført årets resultat -9.860 21.876

I alt/ultimo 402.123 411.364

Egenkapital i alt 402.123 411.364

Hensættelser

Båndlagte gaver og hensættelser 731.165 456.862

I alt 731.165 456.862

Kortfristede gældsforpligtelser

Kreditorer 69.948 11.032

I alt 69.948 11.032

Gæld i alt 69.948 11.032

Passiver i alt 1.203.236 879.258

Balance pr. 31. december

Passiver


