REVINORD

CVR-nr. 34771162

Slagtehusgade 11, 1. sal
1715 København V

Årsrapport 2020

Kettebakken 11 • 2942 Skodsborg • Telefon 28 91 91 43 • Cvr 16347299

Visma Addo identifikationsnummer: 1cef6016-2ee8-49f8-ab09-70f4dd1050f6

SPIS SUNDERE DK - Rådet for sund mad

Indholdsfortegnelse
1
2
4

Årsregnskab
Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelse
Balance
Noter

6
8
9
10

Organisationer

14
Visma Addo identifikationsnummer: 1cef6016-2ee8-49f8-ab09-70f4dd1050f6

Ledelseserklæring
Den uafhængige revisors erklæring
Ledelsesberetning

1

Ledelseserklæring
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 for SPIS SUNDERE DK - Rådet for sund mad.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle
stilling samt resultatet.

Årsrapporten er godkendt af Rådets bestyrelsen.
København, den 11. februar 2021

Sekretariat
Claus Egeris

Bestyrelse

Per Preisler Christiansen

Mette J. Gammicchia

formand

næstformand

Kristine Bælum

Kirstine Hartvig Mahler

næstformand

Camilla Blicher Simonsen

Judith Kyst

Morten Ørsted-Rasmussen

Tatjana Hejgaard

Per Mandrup

Signe D. Frese
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Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
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Den uafhængige revisors erklæring
Til ledelsen i SPIS SUNDERE DK - Rådet for sund mad
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for SPIS SUNDERE DK - Rådet for sund mad for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA´s Etiske regler) og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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 selskabets 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, med mindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugeren 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:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl,
idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
• 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
selskabets 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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder betydelige mangler i intern 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 konklusion
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 væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved
revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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 væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.
Skodsborg, den 11. februar 2021

REVINORD
Kettebakken 11
2942 Skodsborg
Cvr 16347299

René Georg Sørensen
Godkendt revisor
mne 17730
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• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er
passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets 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 revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysninger,
samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et
retvisende billede heraf.
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Ledelsesberetning
Formål
Rådet for sund mad er sat i verden for at lykkes med noget, medlemmerne ikke kan på egen hånd:
At mobilisere alle relevante aktører og indsatser for sund mad og sundere måltider på tværs af sektorer, så
medlemmerne ved en fælles koordineret indsats kan realisere visionen om, at alle spiser sundere.

I perioden 2019-21 har Rådet for sund mad prioriteret tre strategiske indsatsområder:
• Samle indsatserne, dvs. samle aktørerne om større programmer ved at koordinere, strategisætte og sammentænke
nye og eksisterende indsatser med fokus på mad, måltider og sundhed.
• Sætte dagsorden, dvs. kvalificere den offentlige samtale om sundere mad, hvor evidensbaseret viden om sunde
mad- og måltidsvaner skal fylde mere i den offentlige samtale om sundhed.
• Dele viden fra medlemmer og andre kilder om sammenhæng mellem mad, måltider og sundhed samt skabe
overblik over indsatser.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årsrapporten 2020 udviser et driftsresultat på -72.687. Driftsresultatet er i ikke uvæsentligt omfang påvirket af
ændret praksis på hensatte og periodiserede omkostninger, således at driftsresultatet for kommende år vil være
mere i overensstemmelse med likviditetsregnskabet.
For den kommende periode forventes resultat i overensstemmelse med godkendte budget.
Det vigtigste indsatsområde for Rådet for sund mad vil i perioden 2021 være at samle aktørerne om programmer.
Rådet for sund mad samler aktørerne om større programmer og faciliterer matchmaking mellem aktører, så der
skabes forbindelser og en platform for samarbejde. Det sker konkret ved, at Rådets medlemmer i strategiperioden
2019-21 samarbejder om de tre programmer: Danskernes madvaner, Generation sund og Måltider som velfærd.
Rådet for sund mad vil igennem sin virksomhed 2021 sætte sund mad og sundere måltider på dagsordenen i
Danmark. Derigennem ønsker Rådet at kvalificere den offentlige samtale om sundhed, så evidensbaseret viden om
sunde mad- og måltidsvaner fylder mere.
Rådet for sund mad samler og deler viden, skaber et overblik over nationale indsatser og kan udarbejde
udredninger og rådgive fx medlemmer eller regeringen inden for Rådets område.
I 2021 vil Rådets Sekretariat står for udvikling og drift af Rådet for sund mad som en attraktiv samarbejdsplatform.
Sekretariatet betjener bestyrelsen, har kontakt med medlemmerne og koordinerer Rådets kommunikation.
Sekretariatet medvirker til udvikling af programmer og projekter og koordinerer fælles aktiviteter, ligesom
sekretariatet selv kan gennemføre ressourcesatte projekter. Når sekretariatet eksekverer projekter, ressourcesættes
det i Rådets årsbudget. Sekretariatet kan også eksekvere projekter ved at ansætte projektmedarbejdere, der
finansieres af det konkrete projekt.
I Rådets årsplan for 2021 beskrives hvilke aktiviteter Rådets medlemmer og Rådets sekretariat vil arbejde med i
2021 for at realisere Rådets handlingsplan. Til årsplanen 2021 hører Rådets driftsbudget for 2021, der viser
ressourceallokeringen i Rådets sekretariat opgjort i årsværk og økonomiske ressourcer.
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Med det formål vil Rådet for sund mad samarbejde om, at projekter, idéer og aktører, der passer sammen, bliver
tænkt sammen til større programmer og længerevarende indsatser.
Rådet ønsker at sætte dagsorden og skabe opmærksomhed om mad og måltider som en afgørende brik i et sundere
liv. Dette vil bl.a. ske ved at skabe overblik over de mange forskellige indsatser inden for mad, måltider og
sundhed og skabe en platform for samarbejde. Rådet vil skabe en bevægelse for sund mad og sundere måltider på
tværs af sektorer, organisationer og virksomheder i Danmark.
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Sundere rammer for børn, ugen og kortuddannede
Indsats for kortuddannede (u. moms)
Ja tak, lidt mindre (Ret portion)
Sundere 0-16 årige i kommunen
Viden om vægtstatus, mad og måltidsvaner
Sund og klimavenlig mad i det professionelle køkken
Maddag 2020
Klimaanprisninger
Rådets vidensoverblik
Kommunikations student i Rådets sekretariat 2021
Netværksgruppe for mad og måltider i inst. / skoler
Folkemødet 2020
Jf. note 12

Tildelte midler fra
Rådet
500.000
150.000
530.000
75.000
325.000
300.000
30.000
50.000
59.500
160.000
50.000
25.000
2.254.500

Forbrugte
projektmidler

Ubrugte
projektmidler

Ej afsluttet
Ej afsluttet
450.500
Ej afsluttet
Ej afsluttet
Ej afsluttet
Ej afsluttet
Ej afsluttet
Ej afsluttet
Ej afsluttet
Ej afsluttet
Ej afsluttet
450.500

500.000
150.000
79.500
75.000
325.000
300.000
30.000
50.000
59.500
160.000
50.000
25.000
1.804.000

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke sket væsentlige begivenheder siden årsafslutningen, som vil kunne påvirke selskabets finansielle
stilling i negativ retning.
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Bestyrelsesgodkendte tildeling af projektmidler fra Rådet for sund mad:
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Årsregnskab
Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling
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 er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og
tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden perioderegnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte
forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel
post.Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs.
Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen
indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed
valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Nettoomsætning, vareforbrug og eksterne omkostninger er sammendraget i en post benævnt bruttofortjeneste med
henvisning til årsregnskabsloven § 32. Nettoomsætningen ved salg af vare- og tjenesteydelser indregnes i
resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres
pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag eksklusiv moms
og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.
Vareforbrug omfatter omkostninger, der er afholdt til at opnå årets nettoomsætning. Andre eksterne omkostninger
omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle
leasingaftaler m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social
sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra
offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og ej
realiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.
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Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med
tilvalg af enkelte bestemmelser fra højere regnskabsklasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret fra sidste
år.
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Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der
vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er
værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet,
foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der
vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er
værdiforringet.
Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages
nedskrivning på individuelt niveau. Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi
af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle
modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende
eller portefølje.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede
virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. I
finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelser på finansielle leasingkontrakter.
Gældsforpligtelser er målt til nettorealisationsværdi.
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Finansielle anlægsaktiver
Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter deposita, målt til laveste værdi af forventet
realisationsværdi og kostpris.

8

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Drift
Basis aktiviteter
Interne aktiviteter
Mødevirksomhed
Etablering af Rådet
Resultat af aktivitet
Finansielle omkostninger
Årets resultat

1
2
3
4
5
6

2.529.000
-1.955.000
-100.000
-203.000
-105.000
-30.000
136.000
0
136.000

2020
12 mdr
1.714.919
-1.409.556
-147.025
-76.229
-35.571
-119.225
-72.687
0
-72.687

2018/19
14 mdr
2.864.836
-1.703.541
-68.782
-44.791
-61.950
-592.802
392.970
-14
392.956
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Note

Budget 2021
12 mdr

9

Balance pr. 31. december 2020
Note

2020

2018/19

Andre finansielle tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver i alt

7

Anlægsaktiver i alt

36.000
36.000

36.000
36.000

36.000

36.000

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt

8
9

1.543.946
0
1.543.946

1.801.666
135.563
1.937.229

Likvide beholdninger

10

3.694.779

1.864.031

Omsætningsaktiver i alt

5.238.725

3.801.260

AKTIVER I ALT

5.274.725

3.837.260

1.498.333
-72.687
1.425.646

1.105.377
392.956
1.498.333

3.244.000
605.079
3.849.079

1.622.543
716.384
2.338.927

5.274.725

3.837.260

PASSIVER
Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital i alt
Forudfaktureret til partnere
Anden gæld
Gældsforpligtelser i alt

12
13

PASSIVER I ALT

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Organisationer

14
15
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AKTIVER
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Noter
1. Nettoomsætning

Budget 2021
12 mdr

Kontingentindtægter med 29 medlemsorganisationer

i

Ubrugte driftsmidler fra 2020 (overføres) estimat pr. okt.
2020

Sekretariates lønudgifter
Sekretariates husleje m.v.
IKT (information Kommunikation Teknologi)
Kontorholdsomkostninger
Diverse ikke budgetterede midler
Forsikringer
Regnskab og Revision
Hosting, domæner m.v.
Telefoni
Bogholder

1.400.000

1.682.501

2.853.246

300.000

0

0

325.000

32.418

0

219.000

0

0

285.000
2.529.000

0
1.714.919

11.590
2.864.836

2021

Ubrugte projektmidler (vidensoverblik samt studentertimer
2020)

2. Drift

Budget 2021
12 mdr
1.679.000
144.000
25.000
7.000
10.000
20.000
30.000
10.000
18.000
12.000
1.955.000

Gennemsnitlig antal ansatte
Oppebåret løntilskud er modregnet i Sekretariates samlede lønudgifter

3. Basisaktiviteter
Klippekort til webbureau
Foto
Kontorlinie
Mediebureau abonnement presseklip

2018/19
14 mdr

2020
12 mdr
1.176.800
144.000
5.173
4.952
9.901
6.888
3.000
18.597
4.500
35.745
1.409.556

1.402.894
219.650
10.143
2.936
27.573
6.841
11.000
11.638
4.500
6.366
1.703.541

2

2

3

Budget 2021
12 mdr
50.000
40.000
10.000
0
100.000

2018/19
14 mdr

2020
12 mdr
23.109
153
0
123.763
147.025

2018/19
14 mdr
0
1.257
0
67.525
68.782
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Driftsmidler fra bevilling 2021
Projektansættelse
af
vidensmedarbejder
(projektmidler vægtstatus)

2020
12 mdr
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Budget 2021
12 mdr

Præsentationsmaterialer
Opmærksomhedsskabende aktiviteter
Administration
Abonnementer
Rejser
Repræsentation
Kurser/arrangementer
Parkering
Projektadministration
Ledelsesinfo

5. Mødevirksomhed
Medlemsmøder, morgenmands- , ERFA
Formandskab
Bestyrelse
Folkemøde Bornholm

6. Etablering af Rådet for Sund Mad

2020
12 mdr

2018/19
14 mdr

30.000
50.000

3.640
0

1.795
0

30.000
30.000
12.000
45.000
6.000
0
0
203.000

30.763
4.125
6.403
31.298
0
0
0
76.229

21.608
15.071
5.784
533
0
0
0
44.791

Budget 2021
12 mdr
100.000
0
5.000
0
105.000

Budget 2021
12 mdr

Udvikling og eksekvering af nyt website
Etablering af fire kontorarbejdspladser
Strategi- og handlingsplan 2022-24

0
0
30.000
30.000

2020
12 mdr
20.255
88
651
14.577
35.571

2020
12 mdr
119.225
0
0
119.225

2018/19
14 mdr
54.261
0
2.696
4.993
61.950

2018/19
14 mdr
106.575
78.629
407.598
592.802

7. Andre finansielle tilgodehavender
Andre finansielle tilgodehavender består af indbetalt depositum på lejemål, Cph Foodspace.

8. Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser

2020

Debitorer i alt, som består af fremsendte men ej indbetalte fakturaer.
Fremsendte fakturaer, som vedrører kontingent for kommende år.
Netto debitorer

1.543.946
-1.440.000
103.946
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4. Interne aktiviteter
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9. Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter hensættes alene i det omfang det anses for værende såvel af væsentlig størrelse samt
væsentlig for regnskabsforståelsen. På balancedagen forefindes sådanne poster ikke.

10. Likvide beholdninger

2020

Ubrugte projekt midler "bundne" jf. note 12 samt opgjort i ledelseberetningen
Ikke allokeret projekt midler "frie" opgjort af sekretariatet
Midler hensat till sikring af løn-, husleje- og eventuel andre forpligtelser
Midler til den løbende drift af sekretariatet
Indestående på foreningens bankkonti i Danske Bank, kan specificeres således;
Driftskonto, til afvikling af den løbende drift i Rådet
Egenkapitalskonti, til sikring af løn-, husleje- og eventuel andre forpligtelser
Projektmiddel konti, til synliggørelse af modtagne midler og anvendte midler.
Projektmiddel konti, Rådets midler (fri midler)

1.804.000
532.696
550.000
808.083
3.694.779
1.158.416
550.000
1.986.363
0
3.694.779

11. Egenkapital
Egenkapitalen er et udtryk for nettoværdien af foreningens aktiver fratrukket foreningens forpligtelser på
balancetidspunktet.
Som det fremgår af note 10 Likvide beholdninger, er "bundne" midler til sikring af fremtidige eventuelle
forpligtelser opgjort til kr. 550.000.

12. Modtagne forudbetalinger fra partnere (Projektmidler)

2020

Projektmidler 2019, uspecificeret
Projektmidler 2019, Fødevarestyrelsen
Projektmidler 2020, Madkulturen
Projektmidler 2020, Fødevarestyrelsen
Forbrugte midler - Ja tak, lidt mindre
Forudfaktureret 2021, medlemmer
Indtægtsført 2020
Modtagne forudbetalinger og forudfaktureringer på balance dagen
Forudfaktueret medlemmer for 2021, jf. note 8

471.918
900.000
15.000
900.000
-450.500
1.440.000
-32.418
3.244.000
-1.440.000
1.804.000

Som det fremgår af ledelsesberetningen, udgør de tildelte midler fra partnere, brutto kr.
Forbrugte midler heraf. (Udbetalinger)
Ubrugte projektmidler jf. ledelsesberetningen

2.254.500
-450.500
1.804.000
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Bestyrelsen har besluttet at indestående på foreningens bankkonti skal modsvare de
respektive bunde og fri midler, som foreningen opereres under. Midlerne kan på
balancedagen opgøres som følger:
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13. Anden gæld
Skyldig moms
Askat, AMBI og ATP
Feriepenge og skyldig løn
Hensat Kost og Ernæringsforbundet
Hensat revision og regnskabsmæssig assistance
Saldo skattekonto

2020
279.926
123.755
78.991
122.201
0
206
605.079

2018/19
560.436
39.779
103.669
0
12.500
0
716.384

Rådet for sund mad har ikke stillet aktiver eller lignende i pant eller ydet nogen form for sikkerhedsstillelser.
Bortset fra huslejeforpligtelse er der ikke indgået nogen former for kontraktuelle forpligtelse eller
leasingforpligtelser som ikke vil være sædvane for branchen.
Udvilkling af ny hjemmeside beløber sig til kr. 200.550 hvoraf 50% er afholdt og indregnet i 2019. De resterende
50% er indregnet i 2020.
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14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v.
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Noter - fortsat
Rådet for sund mad tæller følgende organisationer
• 3F
• Arla Foods
• Bryggeriforeningen
• COOP
• Culinary Institute by Vejle Erhverv
• Dansk Erhverv
• De Samvirkende Købmænd
• Det Grønne Museum Madens Hus
• DI Fødevarer
• DTU Fødevareinstituttet
• FOA
• Fagligt selskab af Kliniske Diætister
• Hello Kitchen
• Hjerteforeningen
• HORESTA
• Komiteen for Sundhedsoplysning
• Kost og Ernæringsforbundet
• Kræftens Bekæmpelse
• Københavns Professionshøjskole
• Landbrug og Fødevarer
• Madkulturen
• McDonalds Danmark
• Miljø- og Fødevareministeriet & Fødevarestyrelsen
• Novo Nordis Danmark
• Sundheds- og Ældreministeriet/Sundhedsstyrelsen
• VIA University College
• Børne- og Undervisningsministeriet
• Aarhus Universitet
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15. Organisationer

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

Serienummer: PID:9208-2002-2-002253439863

Serienummer: PID:9208-2002-2-736912881937

René Georg Lange Sørensen

Camilla Simonsen

17-02-2021 09:54

17-02-2021 09:58

Serienummer: PID:9208-2002-2-299595811671

Serienummer: PID:9208-2002-2-993412888650

Mette Gammicchia

Per Mandrup Negendahl

17-02-2021 11:24

17-02-2021 11:25

Serienummer: PID:9208-2002-2-622055415674

Serienummer: PID:9208-2002-2-020217647232

Tatjana Hejgaard

Judith Elaine Kyst

17-02-2021 12:33

17-02-2021 13:06

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

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

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

Serienummer: PID:9208-2002-2-581427605307

Serienummer: PID:9208-2002-2-685527464690

Kirstine Hartvig Mahler

Per Krogsgaard Preisler Christiansen

17-02-2021 13:22

19-02-2021 08:58
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Morten Ørsted-Rasmussen

Kristine Bælum

19-02-2021 11:00

22-02-2021 11:03

Serienummer: PID:9208-2002-2-087530887384

Signe Didde Frese
02-03-2021 12:51

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

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

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

Dokumenter i transaktionen

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

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.
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