
Landsforeningen for 
Bæredygtigt Landbrug 
Årsrapport for 2014 

CVR-nr. 32 70 82 18 

Årsrapporten er fremlagt og 
godkendt på foreningens 
ordinære generalforsamling 
den / 2015 

Dirigent 

pwc 



Indholdsfortegnelse 

Side 

Påtegninger 

Ledelsespåtegning 

Den uafhængige revisors erklæringer 	 2 

Ledelsesberetning 

Foreningsoplysninger 	 4 

Beretning 	 5 

Årsregnskab 

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 	 8 

Balance 31. december 	 9 

Egenkapitalopgørelse 	 11 

Noter til årsrapporten 	 12 

Regnskabspraksis 	 14 

pvi-ic 



Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2014 for Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug. 

Å.rsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2014. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Holbæk, den 26. februar 2014 

Direktion 

Bjarne Nigaard 

Bestyrelse 

Flemming Fuglede-Jørgensen 	Peter Rosendal 	 Peter Kiær 
formand 

Karin Dinesen 	 Jens Iversen 	 Gustav Garth-Griiner 

Alfred Olesen 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til medlemmerne i Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug 

Påtegning på årsregnskabet 

Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug for regnskabsåret f. januar - 
31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regn-
skabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

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 
anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at 
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici 

for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovur-
deringen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne 
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, 

og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af års-

regnskabet. 

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

konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

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

finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret f. 
januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 
handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattel-
se, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

Holbæk, den 26. februar 2014 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Claus Kjær Poulsen 	 Per Larsen 
statsautoriseret revisor 	 statsautoriseret revisor 
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Foreningsoplysninger 

Foreningen 

Bestyrelse 

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug 
Trudslevsvej 58 
Ingstrup 
9480 Løkken 

Telefon: 98883003 

Telefax: Telefax 

CVR-nr.: 32 70 82 18 
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 

Hjemstedskommune: Løkken 

Flemming Fuglede-Jørgensen, formand 
Peter Rosendal 

Peter Kiær 
Karin Dinesen 
Jens Iversen 
Gustav Garth-Griiner 
Alfred Olesen 

Direktion 	 Bjarne Nigaard 

Revision 	 PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Ahlgade 63 

4300 Holbæk 
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Beretning 

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling 
og periodens resultat fremgår af årsrapporten samt denne beretning. 

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsenligt 
indflydelse for bedømmelsen af årsrapporten. 

Foreningens hovedaktivitet 2014 

I lighed med tidligere år, har foreningens juridiske indsats i kraft af stævninger mod staten været et 
væsentligt omdrejningspunkt, både for foreningens aktiviteter og udgifter. 

I modsætning til tidligere år, har ledelsen dog fundet det nødvendigt at lave mere konkrete aftaler omkring 
udgifternes størrelse, for at gøre disse mere styrbare. Dette har blandt andet betydet, at omkostningerne til 
sagernes førelse i 2014 har været mindre end de forgangne år. 

Udvikling i regnskabsåret 

Foreningens absolutte primære indtægtskilde er uden sammenligning kontingentindbetalingerne. Hertil 
kommer løbende donationer, samt en begrænset indtægtsdækket kursus- og rådgivningsvirksomhed 
indenfor det juridiske felt. 

På baggrund af de hidtidige omkostninger til retssagernes førelse, har ledelsen i 2014 ansøgt, forhandlet 
om, og fået bevilget retshjælpsdækning fra fem større forsikringsselskaber. Der er således i 2014 modtaget 
a conto beløb fra denne dækning på TDKK 3.300. 

Som følge af behov for en konsolidering af økonomien, og udligning af negativ egenkapital, har ledelsen 

gennemført en række strukturelle ændringer, ligesom der i en periode har været beskåret på 
personaleressourcer, og har været generelt fokus på effektiviseringsrutiner. 

Ledelsen har dog prioriteret, at de løbende medlemsaktiviteter, særligt gennemførelse af stormøder, 
kurser mv., fortsat skulle gennemføres, ligesom PR- og annonceringsaktiviteter heller ikke har været 

beskåret. 

Foreningens flytning af sekretariat til større lokaler har medført en betydelig engangsudgift til etablering 

af nyt sekretariat og afvikling af forpligtigelser på tidligere lejemål. 

Den forventede udvikling 

Idet der i 2015 forventes konkret gennemførelse af mindst en hovedforhandling (vedr. gødningssagen), 
samt gennemførelse af præcedenssag omkring randzoner, vil udgifter til retssager i 2015 afhænge af blandt 

andet disse sagers konkrete udfald. 

Hvorvidt en eller flere af retssagerne kan afsluttes i 2015 er ikke klart, hvorfor der fortsat budgetteres med 

uændrede samlede udgifter hertil. 
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Beretning 

På personalesiden er den oprindelige normering retableret. Hertil kommer ansættelse af endnu en jurist, 
der delvist eksternt finansieres. 

Flytning af sekretariat medfører let øgede udgifter til lokaler og administration. Til opvejning heraf, er 
udgifterne til bogholderi og lønadministration fremover en del ad de interne personaleudgifter. 

Der forventes således for 2015 et driftsresultat i balance mellem udgifter og indtægter. 

Strategi og målsætninger 

Målsætninger og forventninger for det kommende år 

Ruslandskrisen og danske særregler på landbrugsområdet er alvorlige sten på vejen mod en lys fremtid for 
dansk landbrug, men en voksende middelklasse i verden kræver gode og sikre landbrugsprodukter, som 
danske landmænd er verdens bedste til at producere. Der er altså en fremtid, men for mange landmænd vil 
nye tiltag desværre komme for sent. 

Bæredygtigt landbrug vil arbejde for, at så få som overhovedet muligt kommer til at forlade erhvervet, og vi 
vil sammen med vores medlemmer sørge for at landbrugsfamilierne får det bedst mulige udgangspunkt for 

forhandlinger med banker og kreditforeninger i den svære tid, der kommer. 

Alt der kræves for at dansk landbrug igen kan komme til at opleve gode tider, er at de danske særregler 
fjernes, så danske landmænd kan konkurrere på lige fod med landbruget i eksempelvis Sverige, England og 

Tyskland. 

Ifølge rapporten 'Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?' vil 

forbedrede rammevilkår i landbruget bidrage væsentligt til samfundsøkonomien, og vi er på rette vej. 

Hvad kan dansk landbrug egentlig opnå med en anden regulering af erhvervet? 

- 35.000 nye job inden 2020. 

- Planteproduktionen øges med 35 procent. 

- Den animalske produktion øges med 34 procent. 

- Landbrugseksporten stiger med 48 milliarder kroner 

- Tusindvis af arbejdspladser bevares i Danmark. 

Forudsætningen for den øgede produktion med ændrede rammevilkår er, at miljøet ikke belastes 

yderligere, ligesom en øget produktion kan ske uden yderligere kvælstofudledning. 

Med landbrugsudspillene fra VKO og Liberal Alliance ser det omsider ud til, at der kan ske ændringer til 
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Beretning 

det bedre i 2015, hvor alene en positiv ændring af kvælstofreglerne med baggrund i målinger i vandmiljøet 
vil have en enorm betydning for erhvervet. 

Den siddende regering bebudede ved sin tiltræden i 2011, at der skulle fokus på jobskabelse og 
rammevilkår i landbruget. Desværre er begge dele gået i den forkerte retning, men i landkommuner og 
landbrugsforeninger oplever vi en stor vilje til at rammevilkårene nu skal ændres, så udviklingen i 2015, 
der er jo også folketingsvalgår, kommer til at gå den rigtige vej. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

Nettoomsætning 

Andre eksterne omkostninger 

Bruttoresultat 

Note 2014 2013 
DKK 

11.070.078 

-2.616.634 

DKK 

9.421.210 

-7.510.721 

8.453.444 1.910.489 

Personaleomkostninger 1 -4.485.592 -3.814.769 

Resultat før finansielle poster 3.967.852 -1.904.280 

Finansielle indtægter 2 13.031 6.876 

Finansielle omkostninger 3 -101 -7.690 

Resultat før skat 3.980.782 -1.905.094 

Skat af årets resultat 0 0 

Årets resultat 3.980.782 -1.905.094 

Resultatdisponering 

Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 3.980.782 -1.905.094 

3.980.782 -1.905.094 
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Balance 31. december 

Aktiver 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

Note 2014 2013 
DKK 

75.448 

DKK 

0 

Materielle anlægsaktiver 4 75.448 0 

Andre tilgodehavender 24.750 0 

Finansielle anlægsaktiver 5 24.750 0 

Anlægsaktiver 100.198 0 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11.555 5.500 
Andre tilgodehavender 1.009.401 1.246.960 
Periodeafgrænsningsposter 36.403 0 

Tilgodehavender 1.057.359 1.252.460 

Likvide beholdninger 6.454.107 1.705.677 

Omsætningsaktiver 7.511.466 2.958.137 

Aktiver 7.611.664 2.958.137 
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Balance 31. december 

Passiver 

Note 2014 2013 
DKK DKK 

Overført resultat 840.579 -3.140.204 

Egenkapital 840.579 -3.140.204 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.553.699 1.712.920 

Anden gæld 454.386 637.421 

Periodeafgrænsningsposter 4.763.000 3.748.000 

Kortfristede gældsforpligtelser 6.771.085 6.098.341 

Gældsforpligtelser 6.771.085 6.098.341 

Passiver 7.611.664 2.958.137 

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 6 
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Egenkapitalopgørelse 

Overført 
resultat I alt 

DKK 	 DKK 

Egenkapital 1. januar -3.140.203 -3.140.203 

Årets resultat 3.980.782 3.980.782 

Egenkapital 31. december 840.579 840.579 
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Noter til årsrapporten 

Personaleomkostninger 

2014 2013 
DKK DKK 

Lønninger 4.190.604 3.601.573 

Pensioner 209.248 138.144 

Andre omkostninger til social sikring 39.566 34.853 

Andre personaleomkostninger 46.174 40.199 

4.485.592 3.814.769 

2 Finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter 13.031 6.876 

13.031 6.876 

3 Finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger 101 7.690 

101 7.690 

4 Materielle anlægsaktiver 

Kostpris 1. januar 

Andre anlæg, 

driftsmateriel og 

inventar 
DKK 

Tilgang i årets løb 75.448 

Kostpris 31. december 75.448 

Ned- og afskrivninger 1. januar 0 

Ned- og afskrivninger 31. december 0 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 75.448 

Afskrives over 5 år 
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Noter til årsrapporten 

5 	Finansielle anlægsaktiver 
Andre tilgodeha-

vender 
DKK 

Kostpris 1. januar 24.750 

Kostpris 31. december 24.750 

Nedskrivninger 1. januar 0 

Nedskrivninger 31. december 0 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 24.750 

6 	Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 

Eventualforpligtelser 

Der er indgået kontrakt vedr, husleje, med en uopsigelighedsperiode på 4 år. I perioden er der en bunden 

forpligtigelse på TDKK496. 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Årsrapporten for Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte 
bestemmelser fra regnskabsklasse C. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Årsregnskab for 2014 er aflagt i DKK. 

Generelt om indregning og måling 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer 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 af-
skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-
mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde for-
eningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå for-
eningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætningen omfatter betaling af kontingenter, som indregnes i resultatopgørelsen, såfremt 
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. 

Der foretages periodisering af de indbetalte medlemskontingenter. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold 
mv. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. 
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Regnskabspraksis 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. 

Skat af årets resultat 

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-
opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der 
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over 
aktivernes forventede brugstid, der udgør: 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 	5 år 

Nedskrivning af anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af 
værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. 

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket 
her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab 
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra 

salg tillige med en generel nedskrivning baseret på foreningens erfaringer fra tidligere år. 

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-
skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte an-
vendelse af aktivet, henholdsvis afvilding af forpligtelsen. 
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Regnskabspraksis 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles 
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtje-
ning eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil 
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som 
følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. 

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets 
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte 

acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under fi-
nansielle poster. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter 
i de efterfølgende regnskabsår. 
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