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LEDELSESPÅTEEruIruE
:

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2016 - 3t-t2-20L6 for Foreningen
@kologiens Have.

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-L2-2OL6 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-20L6 - 3t-L2-2O16.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Odder, den 23. marts 2017

formand

Pernille Outzen

Dorte Nielsen
næstformand

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGN!NG

Til foreningens ledelse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen @kologiens Have for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
å

rsregnskabsloven.

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

31. december 20L6 samt af resultatet af Foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

-

31. december 2016

i

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 6vrige 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 likviderg 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. Højgrad 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 f6lge 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:

o

ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl, udformer og udfprer revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er
tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation
forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er
passende efler omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens

interne kontrol.

'

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige
skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅ,EEruIruG
(fOrtSAt)

o

Konkluderer vi' om ledelsens udarbejdelse
af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er
passende' samt om der på grundlag
af det opnaeae revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med
begivenheder eller forhold, der tan
it<abe betyderig tvid
foreningens evne tir at fortsætte driften. Hvis
vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
stat vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom
på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis iådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere
vores konklusion. Vores
konklusioner er baseret på det revisionsbevis,
der er opnået frem til datoen ror vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold
kan dog medf6re, at fonden ikke længere
kan fortsætte driften.

;;

o

Tager vi stilling

til den samlede præsentation, struktur og indhold
af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne,
de underliggende trans;tioner og begivenheder på
en sådan måde, at
gives

il*H:;',,ij}:t^:Tltpejler

der

Vi kommunikerer med den øverste ledelse
om blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af
observationer, herunder
ultvå"riæ
mangrer i intern kontror,
ffT?rffi[:,:::'ri":'::Jevisionsmæssige
"r"ntu"r"
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter
ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker
ingen form for konklusion med
sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet
er det vores ansvar at ræse redersesberetningen
og i den forbindelse
overveje' om ledelsesberetningen er væsentligt
inkonsistent med årsregnskabet elrer vores
viden opnået ved revisionen
eller på anden måde synes at indeholde
r*r"nttig
fejlinformation.

Vores ansvar

er derudover at overveje, om ledelsesberetningen
indeholder-krævede

årsregnskabsloven.

oplysninger

ihenhold til

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

og er udarbejdet

ledelsesberetningen.

med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation

Odder, den 23. marts 2017

statsaut. revisor
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LEDELSESBERETNING

foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens væsentligste aktiviteter omfatter informations- og oplysningsvirksomhed med udgangspunkt i den økologiske
dyrkede have i Odder.

tHviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningens resultatopg6relse for regnskabsåret 01-01-2016 -3!-!2-2OLG udviser et resultat på kr. -81.907, og Foreningens
balance pr.37-!2-20L6 udviser en balancesum på kr. 464.L12, og en'egenkapital på kr.68.746.
Eegivenheder eft er regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for Foreningens finansielle
stilling.

ANVEN DT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2OL6 for Foreningen /kologiens Venner er udarbejdet
bestemmelser for klasse A virksomheder.

i

overensstemmelse med årsregnskabslovens

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt
Generelt om indregning og måling
lndtægter 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 skpn af beløb, der tidligere har været indregnet
i
resu ltatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige Økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi
kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes

i

balancen, når det

forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

er sandsynligt, at fremtidige pkonomiske fordele vil fragå selskabet, og

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser

for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

til kostpris. Efterfølgende

måles aktiver og forpligtelser som beskrevet

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 ai 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

lndtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens
overgang, såfremt
indtægten kan opgøres pålideligt. omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og ,rbrtt"r.
Direkte omkostninger
Direkte omkostninger vedrører omkostninger som kan henføres direkte til omsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg, lokale, administration
m.v.
Persona leomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager og omkostninger til social sikring mv.

7

ANVEN DT REGNSKABSPRAKS!S
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering
af aktivernes brugstid i
virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på
følgende vurdering af brugstider og
restværdier:
Brugstid
Ejendom
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

25 år

5-10år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver
opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunkiet,
og indregnes i resultatopgørelsen
under andre driftsindtægter eller -omkostninger.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen
med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle
indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger
og med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger' Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte
tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Andre finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele måles
dagsværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en

anslået

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FlFo-princippet eller til nettorealisationsværdi,
hvis denne er lavere.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris,
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

der almindeligvis svarer

til

nominel værdi. Værdien reduceres med

Periodeafgrænsningsposter, a ktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under
aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterf@lgende

regnskabsår.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
Finansielle gældsforptigtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer
til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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RESULTATOPGøREISE FOR PERIODEN

Ul .3TIT22016

llote
2015

1

Nettoomsætning

2

Direkte omkostninger

3

Andre eksterne omkostninger

Bruttofortjeneste
4

Personaleomkostninger

5

Afskrivninger

Resultat, @kologiens Have ApS under likvidation

Åners REsurrAT

Forslag til resultatdisponering:
Overført resultat

1.250.115

-560.769

-43t.604

-193.465

-225.363

464.093

593.148

-453.060

-4L8.451

I

Resultat før finansielle poster

Finansielle omkostninger

t.218.327

-63.492

-59.532

-52.459

115.165

0

2.426

-29.448

-32.654

-81.907

84.927

-81.907

84.927

-81.907

84.927

-_-I
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BATANCE PR.31. DECEMBER

20T6.
20t5

AKTIVER

Grunde og bygninger

2Lt.200

220.800

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

129.937

!64.029

Materielle anlægsaktiver

Anlægsakiver
Varelager og besætning

.

34,-.t37

73.550

Varebeholdninger
Moms
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsni ngsposter

76.763
76.763

LL.708

13.035

9.349

&8.770

18.100

18.100

Tilgodehavender

tiladde beholdninger

t4.751

Omsætningsaktiver

AKTIVER I ALT

t4t.4t9

4æ.tt2

526.248
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BATANCE PR.31. DECEMBER 2O1b
2015
PASSIVER

Egenkapitat t/L2OL6

Årets resultat

150.6s3

65.726

-81.907

84.927

68.746

150.653

222.368

268.42L

222.368

268.421

46.1L3

42.158

46.270

0

67.827

54.299

L2.788

!0.7L7

t72.998

to7.t74

395.355

375.595

464.112

526.248

Egenkapital

Bankgæld

".

[angfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristet gæld
Bankgæld
Leverandørgæld
A-skat, arbejdsmar.ledsbidrag feriepenge
og ATp

Kortfristede gældsforpligtelser
Gældsforpligelser i alt
PASSIVER I

10

AtT

Sikkerhedsstiltetser

,

L7
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NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2016.

tote

20L5

Nettoomsætning
Varesalg

af planter ogfrØ
lndtægter ved presning af æbler
Standleje
Entreindtægter
Offentlig stØtte
Støtte i øvrigt
Medlemskontingenter
Salg

Erhvervsklub

:.

Kassedifferencer

472.808
134.038
0

4L4.509
L17.575
LL.792

L4.t46

0

767.372

2!2.883

375.800
22.989
36.352

450.725
24.249

800
-5.978

31.850
500
-13.368

1.218.327

1.2s0.115

353.107

225.354
25.754
28.512

Direke omkostninger
Direkte omkostninger Cafe
Direkte omkostninger Besøgshaven
Direkte omkostninger større arrangementer
Direkte omkostninger dyr og mark
Di rekte om kostninger'pla nteprodu ktion
Fremmed arbejde
Vedligeholdelse

s3.602
14.198
59.365
8.405
14.865
34.813

51.636
33.645

7.320

Leje af driftsmidler

t9.20t

Varelagerregulering

3.213

58.128
35.369
-33.514

560.769

431.604

t2
ctrisilensen & kFEr' statsautoriseret revi§onsaktieselskab

T{OTER TIL ÅNSNAPPORTEN FOR 2015

fts
t

20t5

Adre elsteme omkostninger

2.40!

851
47.647
0

Salgsomkostninger

2t.536

48.498

Brændstof

tL.744
9.432

7.744
140
11.496

Maskindrift

20.715

19.380

vand, netto
Renovation

19.870
10.097

27.163

2.329

Blomster og gaver
Annoncer
Rejseudgifter

16.806

140

vægtafgift
Reparation og vedligeholdelse

.

El og

Rengøring

Ejendomsskatter
Lokaleomkostninger

Kontorartikler
lT udgifter

Mindre nyanskaffelser
Telefon og mobiltelefon
Porto og gebyr
Revision og regnskabsassistance

Honorar vedrørende tilskudsregnskaber m.v.
Bogføringsassistance

Forsikringer
Faglitteratur og tidsskrifter
Abonnementer og kontingenter

Administrationsomkostninger

73

5.387
2.890
0

30.258

29.440

6.187

2.077
7.385

228

5.32t
0
8.777

7.t79

L3.446

L],.292
LL.564

t4.732

74.t66

0
8.000

11.852

4!.845
0
22.697

8.000
40.967
2.000

L7.563

120.945

L28.045

193.455

225.363

424.530

4!3.637

3.118

0
-13.890

Personaleomkostninger
Lønninger
Pension
Løntilskud
Sociale bidrag

Personaleomkostninger
Arbejdstøj

.0
1o.767

7.633

t2.734

to.626

2.571

445

453.050

418.451

chi'istensen & kjaer . statsautoriseret revisionsaktiEselskab
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NOTER iltÅRSRAPPORTEN FOR 2016
Note

5

20t5
Afskrivninger
Bygninger

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

9.600
53.892

49.932

63,492

59.532

29.207

24L

31.966
698

29,448

32.664

240.000

240.000

0

0

240.000

240.000

9.600

Finansielle omkostninger
Renteudgift, bank
Renteudgift, kreditorer

Grunde og bygninger
Kostpris L/t2OL6

Årets tilgang til kostpris
Kostpris

3tlt22Ot6

Afskrivninger L/L 2Ot6
Årets afskrivning
Afskrivn inge r 3t h2 2Ot6

Bogfø.t værdi3Ut22OtG

L9.200

9.600

9.600

9.600

28.800

19.200

21t.200

220.800

26L.519
L9.800

237.791
23.728

281.319

261.519

97.490
53.892

47.558
49.932

151.382

97.490

Andre anlæg driftsmateriet og inventar
Kostpris

t/L20t6

Årets tilgang til kostpris
Kostpris

3tlt22Ot6

Afskrivninger t/!20L6
Årets afskrivning

t2 2Ot6

Afskrivninge r

31 |

Bogtørt værdi

3Ut2 2ot6

129.937

164.029

[ikvide beholdninger
Kassebeholdning

Merkur Bank A/S

8.02s
2.243

8.302

to.268

t4,751

6.449
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NOTER ilTÅRSRAPPORTEN FOR 2016
Note

10

Sikkerhedsstiltelser

Til sikkerhed for bankmellemværende med pengeinstitut er der tinglyst
ejerpantebrev på 600.000 kr. med pant i
ejendom på lejet grund, hvis regnskabsmæssig værdi pr. 31. decembe r 2oL6
udgør 2LL.2o0 kr. Herudover er det
udstedt skadeløsbrev på 400.000 kr. med pant i andre anlæg driftsmateriel
og inventar, varelager, besætning,
fordringer og goodwill.

