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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2020 - 
31. december 2020 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION NOAH.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt organisationens 
vedtægter.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af organisationens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020.
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
København N, den 15. august 2022

Regnskabsgruppe

Jesper Hostrup Hansen Lars Skaarup Mainz Flemming Allermand 

Bestyrelse

Carl Johan Herforth Palle Nyborg Bendsen Tilde Nor Stadel Borum 

Stig Melgaard 
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Til medlemmerne i DEN SELVEJENDE INSTITUTION NOAH
 
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for DEN SELVEJENDE INSTITUTION NOAH for regnskabsåret 
1. januar 2020 - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
 
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 2020 - 31. december 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 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 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 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, medmindre 
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 
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:
 
 
 



Den uafhængige revisors revisionspåtegning
 

5 
 

 
* 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.

 
* 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 det 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 noteoplysningerne, 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 blandt andet det planlagte omfang og den 
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 
eventuelle 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 væsentligt 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.
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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.
 

Næstved, den 15. august 2022

Revision Vadestedet
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 27433863

Ebbe Jensen 
Registreret revisor
ID: mne6032
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Organisationen DEN SELVEJENDE INSTITUTION NOAH
Nørrebrogade 39, 1,  
2200 København N

Telefon 35361212
E-mail noah@noah.dk
Hjemmeside www.noah.dk
CVR-nr. 47340810
Hjemsted København
Regnskabsår 1. januar 2020 - 31. december 2020

Bestyrelse Carl Johan Herforth 
Palle Nyborg Bendsen 
Tilde Nor Stadel Borum 
Stig Melgaard 

Direktion Jesper Hostrup Hansen 
Lars Skaarup Mainz 
Flemming Allermand 

Revisor Revision Vadestedet 
Godkendt Revisionsaktieselskab
Vadestedet 6
4700 Næstved
CVR-nr.: 27433863

mailto:noah@noah.dk
www.noah.dk
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Organisationens væsentligste aktiviteter
NOAH er en landsdækkende miljøorganisation bestående af grupper, der støtter hinanden i det 
fælles arbejde med at opfylde NOAHs formålsparagraf:
 
"at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager - og 
anvise alternativer."
 
NOAH arbejder med miljøpolitik, men er uafhængige af partipolitiske interesser.
 
NOAH opstod i 1969 blandt deltagerne i en diskussionsgruppe på Københavns universitet, der 
hed Naturvidenskabelige OnsdagsAftener. Siden er der blevet lagt et H til. Samtidig var gamle 
Noah den første kendte miljøaktivist.
 
Der skal i øvrigt henvises til bestyrelsens selvstændige beretning.
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for 
selskabets finansielle stilling.
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Generelt
Årsrapporten for DEN SELVEJENDE INSTITUTION NOAH for 2020 er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse 
B.
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
 
Generelt
 
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
 
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 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 skøn af beløb, der tidligere har været 
indregnet i resultatopgørelsen. 
 
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 fordele 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem 
kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 
Resultatopgørelsen
 
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber 
har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes 
modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i 
forbindelse med salget.
 
Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkosninger omfatter regnskabsposter af sekundær 
karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.
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Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære 
aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til  lokaler, administration og øvrige 
aktiviteter mv.
 
Balancen
 
Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele måles til anskaffelsessum.
 
Herudover omfatter finansielle anlægsaktiver depositum og måles til kostpris.
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender på anfordringskonti i pengeinstitutter.
 
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til investeringer. Hensatte forpligtelser 
indregnes, når organisationen som følge at en tidligere begivenhed har en retslig eller praktisk 
forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på 
organisationens økonomiske ressourcer. 
 
Hensatte forpligtelser måles til kapitalværdi.
 
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi. 
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 

Nettoomsætning 1 576.719 647.698
Vareforbrug 2 -49.607 -24.908
Dækningsbidrag 527.112 622.790

Andre driftsindtægter 3 1.156.070 1.572.797

Lokaleomkostninger 4 -166.385 -133.131
Administrationsomkostninger 5 -275.371 -306.212
Støtte/aktioner m.v. 6 -17.467 -127.567
Andre eksterne omkostninger -459.223 -566.910

Andre driftsomkostninger 7 -1.273.902 -1.549.188
Indtjeningsbidrag -49.943 79.489

Finansielle omkostninger 8 -181 -1.022
Årets resultat -50.124 78.467
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 
Aktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele 9.000 9.000
Deposita 25.780 23.498
Finansielle anlægsaktiver 34.780 32.498

Anlægsaktiver 34.780 32.498

Andre tilgodehavender 9 695.357 1.067.796
Tilgodehavender 695.357 1.067.796

Likvide beholdninger 10 379.662 415.609

Omsætningsaktiver 1.075.019 1.483.405

Aktiver 1.109.799 1.515.903
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 
Passiver

Overført resultat 11 433.445 483.568
Egenkapital 433.445 483.568

Hensat til investeringer 75.000 75.000
Hensatte forpligtelser 75.000 75.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser 47.101 47.101
Anden gæld 12 554.253 910.234
Kortfristede gældsforpligtelser 601.354 957.335

Gældsforpligtelser 601.354 957.335

Passiver 1.109.799 1.515.903
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1. Nettoomsætning
Salg af bøger 9.219 19.553
Støtteindtægter 490.803 416.740
Tipsmidler til drift 52.929 53.042
Forfatterhonorarer o.l. 1.964 5.380
Administration af projekter 21.804 65.570
Jubilæum 0 87.413

576.719 647.698

2. Vareforbrug
Omkostninger, forlag 11.489 3.808
Omkostninger, støttekreds 38.118 21.100

49.607 24.908

3. Andre driftsindtægter
Energi og Klima 30.600 0
Landbrug og Fødevarer 305.149 507.548
Handel og Miljø 317.272 516.664
Ressourcer og forbrug 281.512 243.871
Undervisning om bæredygtig udvikling 124.312 258.000
Uran 16.048 0
Diverse FoEE projekter 0 46.714
Modvækst 81.177 0

1.156.070 1.572.797

4. Lokaleomkostninger
Husleje, Nørrebrogade 82.342 44.722
Husleje, Lægens lokaler 53.859 42.012
Husleje, Baldersgade 18 16.080 4.800
Husleje andre steder 0 30.000
Varme 9.680 9.087
El 2.883 1.899
Rengøring 1.541 611

166.385 133.131
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5. Administrationsomkostninger
NETS betalingsgebyr 21.695 14.865
Kontingenter 11.825 17.245
Løn 120.400 132.278
ATP, AER, AES 7.012 8.694
Telefon 1.445 3.011
Internet 3.444 1.850
Domæneafgift og hosting 10.567 3.760
Web-annoncering 0 1.343
Andre internetomkostninger 34.563 25.657
Abonnementer og medielicens 14.929 8.310
Forsikring 18.521 19.964
Udgifter, praktikanter 0 5.050
Kontorhold 573 3.103
Kopimaskine 1.832 2.763
Software 2.849 3.449
Porto 3.304 10.668
Revision, NOAH 12.000 16.000
Advokatbistand 0 4.500
Anskaffelse af inventar m.v. 2.244 5.685
Reparation af inventar 0 3.018
Kassedifferencer 0 -43
Kaffe, te og kage 3.403 4.519
Diverse udgifter, drift 560 1.774
Girogebyr 2.645 2.633
Diverse gebyr 1.495 5.661
Strafgebyr (gebyr fra skattekontoen) 65 455

275.371 306.212

6. Støtte/aktioner m.v.
Diverse støtte 0 1.000
Halvårsmøder 1.585 13.544
FoE-møder 0 4.450
FoE kampagnestøtte 0 500
Aktioner, møder mv. 282 5.959
Jubilæum inkl. bog 0 87.014
Overført til aktionskassen 15.600 15.100

17.467 127.567
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7. Andre driftsomkostninger
Energi og Klima 3.919 0
Landbrug og Fødevarer 175.626 507.620
Handel og Miljø 303.072 492.983
Ressourcer og forbrug 580.783 243.872
Undervisning om bæredygtig udvikling 105.751 258.000
Uran 1.296 0
Diverse FoEE projekter 22.278 46.713
Modvækst 81.177 0

1.273.902 1.549.188

8. Finansielle omkostninger
Renteudgifter 181 1.022

181 1.022

9. Andre tilgodehavender
Udgående moms -2.395 -90
Indgående moms 14.330 1.697
Afregnet moms -2.786 6.838
Debitorer, aconto beløb 71.682 74.445
Tilgodehavende projektstøtte 614.526 983.978
Andre tilgodehavende 0 928

695.357 1.067.796

10. Likvide beholdninger
Giro 5 56 00 39 176.064 94.204
Fælleskassen 8411-0002005853 154.363 163.071
Fælleskassen 8411-0004046522 49.235 158.334

379.662 415.609

11. Overført resultat
Saldo primo 483.569 405.101
Årets tilgang -50.124 78.467
Saldo ultimo 433.445 483.568
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12. Anden gæld
Forudmodtaget projektstøtte 471.461 825.342
Skyldig A-skat 49.355 36.201
Skyldig arb.markedsbidr. 26.205 21.200
Skyldige feriepenge 4.646 25.094
Skyldig ATP 2.556 2.367
Skattekonto 30 30

554.253 910.234


