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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 2021 - 31. december 2021, 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 2021, samt af resultatet af selskabets aktiviteter 
for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 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:
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* 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 27. september 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 2021 - 31. december 2021

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 2021 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
2021

kr. 
2020

kr. 

Nettoomsætning 1 619.940 576.719
Vareforbrug 2 -8.038 -49.607
Dækningsbidrag 611.902 527.112

Andre driftsindtægter 3 3.025.419 1.156.070

Lokaleomkostninger 4 -187.850 -166.385
Administrationsomkostninger 5 -370.591 -275.371
Støtte/aktioner m.v. 6 -35.712 -17.467
Andre eksterne omkostninger -594.153 -459.223

Andre driftsomkostninger 7 -3.390.655 -1.273.902
Indtjeningsbidrag -347.487 -49.943

Finansielle omkostninger 8 -4.110 -181
Årets resultat -351.597 -50.124
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Aktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele 9.000 9.000
Deposita 28.147 25.780
Finansielle anlægsaktiver 37.147 34.780

Anlægsaktiver 37.147 34.780

Andre tilgodehavender 9 1.326.432 695.357
Tilgodehavender 1.326.432 695.357

Likvide beholdninger 10 388.134 379.662

Omsætningsaktiver 1.714.566 1.075.019

Aktiver 1.751.713 1.109.799
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Passiver

Overført resultat 11 81.848 433.445
Egenkapital 81.848 433.445

Hensat til investeringer 75.000 75.000
Hensatte forpligtelser 75.000 75.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser 33.110 47.101
Anden gæld 12 1.561.755 554.253
Kortfristede gældsforpligtelser 1.594.865 601.354

Gældsforpligtelser 1.594.865 601.354

Passiver 1.751.713 1.109.799

Mellemregnskab med CISU m. fl. 13
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2021 2020
kr. kr.

1. Nettoomsætning
Salg af bøger 5.943 9.219
Støtteindtægter 396.893 490.803
Tipsmidler til drift 59.802 52.929
Forfatterhonorarer o.l. 20.687 1.964
Administration af projekter 136.615 21.804

619.940 576.719

2. Vareforbrug
Omkostninger, forlag 1.176 11.489
Omkostninger, støttekreds 6.862 38.118

8.038 49.607

3. Andre driftsindtægter
Energi og Klima 596.467 30.600
Landbrug og Fødevarer 511.931 305.149
Handel og Miljø 378.800 317.272
Ressourcer og forbrug 1.376.635 281.512
Undervisning om bæredygtig udvikling 77.475 124.312
Uran 24.791 16.048
Modvækst 59.320 81.177

3.025.419 1.156.070

4. Lokaleomkostninger
Husleje, Nørrebrogade 98.708 82.342
Husleje, Lægens lokaler 54.620 53.859
Husleje, Baldersgade 18 18.672 16.080
Varme 10.646 9.680
El 3.213 2.883
Rengøring 1.991 1.541

187.850 166.385
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2021 2020
kr. kr.

5. Administrationsomkostninger
NETS betalingsgebyr 16.307 21.695
MobilPay gebyr 1.154 0
Kontingenter 43.157 11.825
Løn 148.597 120.400
ATP, AER, AES 12.501 7.012
Telefon 1.454 1.445
Internet 3.444 3.444
Domæneafgift og hosting 10.190 10.567
Andre internetomkostninger 18.284 34.563
Abonnementer og medielicens 22.199 14.929
Forsikring 19.875 18.521
Kontorhold 2.504 573
Kopimaskine 2.528 1.832
Software 3.108 2.849
Porto 3.456 3.304
Revision, NOAH 31.200 12.000
Anskaffelse af inventar m.v. 13.105 2.244
Reparation af inventar 654 0
Kaffe, te og kage 987 3.403
Diverse udgifter, drift 9.663 560
Girogebyr 2.686 2.645
Diverse gebyr 3.377 1.495
Strafgebyr (gebyr fra skattekontoen) 161 65

370.591 275.371

6. Støtte/aktioner m.v.
Halvårsmøder 9.120 1.585
FoE kampagnestøtte 8.923 0
Aktioner, møder mv. 2.069 282
Overført til aktionskassen 15.600 15.600

35.712 17.467
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2021 2020
kr. kr.

7. Andre driftsomkostninger
Energi og Klima 712.259 3.919
Landbrug og Fødevarer 807.848 175.626
Handel og Miljø 365.138 303.072
Ressourcer og forbrug 1.496.208 580.783
Undervisning om bæredygtig udvikling -84.538 105.751
Uran 61.042 1.296
Diverse FoEE projekter 0 22.278
Modvækst 32.698 81.177

3.390.655 1.273.902

8. Finansielle omkostninger
Renteudgifter 4.097 181
Valutakursjustering 13 0

4.110 181

9. Andre tilgodehavender
Udgående moms -810 -2.395
Indgående moms 5.077 14.330
Afregnet moms 0 -2.786
Debitorer, aconto beløb 139.285 71.682
Tilgodehavende projektstøtte 1.132.890 614.526
Andre tilgodehavende 49.990 0

1.326.432 695.357

10. Likvide beholdninger
Giro 5 56 00 39 48.331 176.064
Valutakonto 3409-3411575810 322.946 0
Fælleskassen 8411-0002005853 16.857 154.363
Fælleskassen 8411-0004046522 0 49.235

388.134 379.662

11. Overført resultat
Saldo primo 433.445 483.569
Årets tilgang -351.597 -50.124
Saldo ultimo 81.848 433.445



Noter
 

17 
 

2021 2020
kr. kr.

12. Anden gæld
Forudmodtaget projektstøtte 1.464.490 471.461
Skyldig A-skat 62.382 49.355
Skyldig arb.markedsbidr. 22.812 26.205
Skyldige feriepenge 9.041 4.646
Skyldig ATP 3.030 2.556
Skattekonto 0 30

1.561.755 554.253
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13. Mellemregnskab med CISU m. fl.
Indsatstitel: Klimaretfærdighed for alle unge 
Projekt j.nr.: 20-2647-FE-jun

  
Ubrugte midler ved årets begyndelse  0
Udbetalte tilskud i året 0

0
Overført til partnere i regnskabsåret 0
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 91.314

91.314
Administration i Danmark, 7% 6.392 97.706

-97.706
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster 0
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  -97.706

Indsatstitel: BeLikeAnts International 
Projekt j.nr.: 20-3131-CSP

  
Ubrugte midler ved årets begyndelse  0
Udbetalte tilskud i året 500.000

500.000
Overført til partnere i regnskabsåret 0
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 390.293

390.293
Administration i Danmark, 7% 27.321 417.614

82.386
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster 0
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  82.386

Indsatstitel: Hvad kan vi lære af bønder i Zimbabwe? 
Projekt j.nr.: 20-3180-OPLP

  
Ubrugte midler ved årets begyndelse  0
Udbetalte tilskud i året 29.950

29.950
Overført til partnere i regnskabsåret 0
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 22.586

22.586
Administration i Danmark, 7% 0 22.586

7.364
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster 0
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  7.364
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Indsatstitel: Sharing seeds for food sovereignty 
Projekt j.nr.: 20-3296-CSP

  
Ubrugte midler ved årets begyndelse  0
Udbetalte tilskud i året 166.480

166.480
Overført til partnere i regnskabsåret 166.485
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 2.000

168.485
Administration i Danmark, 7% 11.794 180.279

-13.799
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster 0
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  -13.799

Indsatstitel: Creating resilience through international solidarity
Projekt j.nr.: 20-3235-CSP

  
Ubrugte midler ved årets begyndelse  0
Udbetalte tilskud i året 450.000

450.000
Overført til partnere i regnskabsåret 615.493
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 38.363

653.856
Administration i Danmark, 7% 45.770 699.626

-249.626
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster 0
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  -249.515
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