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G,edmar-k 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt den interne årsrapport for 2021 for Danish Council for 
Sustainable Forestry. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse er den interne års 
rapport udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om an 
vendt regnskabspraksis. 

Aarhus C, den 26. april 2022 

Direktion 

Søren Dürr Grue 

Bestyrelse 

Peter. K. Kristensen 
Formand, Ørsted A/S 

Jakob Bressendorf 
Horn Bordplader A/S 

/1r4/!~ 
Jakob Lamm Zeu(;en Søren Hinge 
Dansy'Erhverv Dansk Industri 

Cl 
Ji 
e 

Kristian Fribo 
STARK 

Marie Sigvardt 
Save the Orangutan 
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æedmark 

Den uafhængige revisors erklæring om review af internt årsregnskab 

Til ledelsen i Danish Council for Sustainable Forestry 

Vi har udført review af det interne årsregnskab for Danish Council for Sustainable Forestry for regn 
skabsåret l. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, ba 
lance og noter. 

Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af det interne årsregnskab i overensstemmelse med den regn 
skabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et internt årsregnskab uden væ 
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om det interne årsregnskab. Vi har udført vores review i ov 
erensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnska 
ber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, 
hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed 
ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæs 
sige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder relevante etiske krav. 

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af hi 
storiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der 
primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, 
samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. 

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført 
efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om det in 
terne årsregnskab. 

Konklusion 

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at det in 
terne årsregnskab ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den regn 
skabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. 

Fremhævelser af forhold i det interne årsregnskab 

Vi henleder opmærksomheden på det interne årsregnskabs afsnit om anvendt regnskabspraksis. Det in 
terne årsregnskab er udarbejdet med henblik på at opfylde ledelsens krav til regnskabsinformationer. 
Det interne årsregnskab kan derfor være uegnet til andet formål. 

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 
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Den uafhængige revisors erklæring om review af internt årsregnskab 

Aarhus, den 26. april 2022 

Redmark 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 29 44 27 89 

statsautoriseret 
mne33221 
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æedma.-k 

Selskabsoplysninger 

Selskabet Danish Council for Sustainable Forestry 

c/o FSC Danmark 

Ryesgade 9, 2. tv. 

8000 Aarhus C 

CVR-nr.: 

Hjemsted: 

Regnskabsår: 

27 58 09 12 
Aarhus 

l. januar - 31. december 

Bestyrelse Peter. K. Kristensen, Formand, Ørsted A/S 

Jakob Lamm Zeuthen, Dansk Erhverv 

Søren Hinge, Dansk Industri 

Jakob Bressendorf, Horn Bordplader A/S 

Kristian Fribo, STARK 

Marie Sigvardt, Save the Orangutan 

Direktion Søren Dürr Grue 

Revisor Redmark 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

Sommervej 31C 

8210 Aarhus V 

Bankforbindelse Merkur Andelskasse, De Mezas Vej 1-3, 8000 Aarhus C 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

Note Budget 2021 2021 2020 

2 Nettoomsætning 3.968.682 4.852.798 4.512.841 

Bruttoresultat 3.968.682 4.852.798 4.512.841 

3 Personaleomkostninger -2.887.737 -3.748.287 -3.371.151 
4 Rejse- og transportudgifter -87.500 -60.475 -47.977 
5 Salgsomkostninger -54.500 -55.333 -17.794 
6 Lokaleomkostninger -222.000 -218.994 -211.454 
7 Administrationsomkostninger -632.900 -583.974 -519.698 

Resultat før afskrivninger 84.045 185.735 344.767 

8 Af- og nedskrivninger af materielle 
anlægsaktiver -30.000 -17.168 -17.977 st- 

f:: 
Resultat før finansielle poster 54.045 168.567 326.790 ~ 

\O 
~ 
,V, 

9 Andre finansielle indtægter 5.000 42.820 7.102 
o:, 
'>- 
,V, 

10 Øvrige finansielle omkostninger -12.000 -7.040 -7.349 o 
~ 
6 

Resultat før projekter og kampagnearbejde 47.045 204.347 326.543 -.:: 
~ 
"' ~ 

11 Nettoresultat af projekt og kampagnearbejde 148.262 2.341 9.786 
:::, 
/:::: 

Årets resultat 
:}: 

195.307 206.688 336.329 Q o:, 
\,'.) 

j¿ 
gi 

Forslag til resultatdisponering: .s e: 
QJ 

E 
::, 
..;: 

Overføres til overført resultat 195.307 206.688 336.329 o 
l:, 
o 
QJ 

Disponeret i alt 195.307 206.688 336.329 e: e: 
QJ 
o.. 
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æedmark 

Balance 31. december 

Aktiver 

Note 2021 2020 

Anlægsaktiver 

13 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 41.590 58.758 
Materielle anlægsaktiver i alt 41.590 58.758 

Depositum 7.725 7.500 
Finansielle anlægsaktiver i alt 7.725 7.500 

Anlægsaktiver i alt 49.315 66.258 

"" i:: 
Omsætningsaktiver ~ 

\O 
~ 
<V) 
co 

Tilgodehavender 701.931 660.321 
:,.. 
"' o 

Andre tilgodehavender 1.622.052 1.955.704 
e, 
"- 
6 

Tilgodehavender i alt 2.323.983 2.616.025 
s,: 
5!" 
C'J ::,. 
:::, 
"- 

Likvide beholdninger 1.207.341 437.780 t-- 
<V) 
u'.. o 
èi3 
\'.) 

Omsætningsaktiver i alt 3.531.324 3.053.805 ~ 
O) 
<li 
E 
t: 
OJ 

Aktiver i alt 3.580.639 3.120.063 E 
-ª o -o 
o 
OJ 
t: 
t: 
OJ e, 
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Balance 31. december 

Passiver 

Note 2021 2020 

Egenkapital 

Egenkapital primo 415.169 78.840 
Overført resultat 206.688 336.329 
Egenkapital i alt 621.857 415.169 

Gældsforpligtelser 

14 Anden gæld 331.293 327.607 
Langfristede gældsforpligtelser i alt 331.293 327.607 'St 

~ 
~ 
\O 

Modtagne forudbetalinger fra kunder 994.250 923.000 ~ 
CY) 
co 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 285.304 286.875 :,:.. 
8 

15 Anden gæld 1.347.935 1.167.412 
e, 

" ª Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.627.489 2.377.287 
s,: 
?,.': 
"' ::;. 
:::, 

" Gældsforpligtelser i alt 2.958.782 2.704.894 f-. 
CY) 
,_;_ 

º co 
\,'.) 

Passiver i alt 3.580.639 3.120.063 i 
C) 
<Sl 
E e: 
()J 

E 
:, 

""' o 
l::l 
o 
()J 
e: e: 
~ 
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Noter 

1. Foreningens hovedaktivitet 

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer 
eller sælger varer. Du finder FSC-mærket på produkter af træ og papir, som du kan købe med god 
samvittighed. 

Det kan du, fordi der i en FSC-skov ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at 
reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de 
mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. 

Budget 2021 2021 2020 

2. Nettoomsætning 

Tilskud tipsmidler 110.000 111.689 118.803 
.,,,. e: 

FSC IC tilskud 356.343 363.497 576.098 3:¿ 
'1:, 

Logolicens 611.000 820.753 527.828 ~ 
"' CX) 

LKTS Brugerprofiler 50.000 23.320 12.006 
:;.. 
8 

Administrationsbidrag projekter o 61.848 24.624 
e, 

" ª Kontingenter 2.791.339 2.868.109 2.701.339 so: 
~ 
"' Udført arbejde 50.000 626.073 574.053 :,. 
::::, 

Direkte udgifter i forb. med omsætning o -22.491 -21.910 r:::: 
~ 

3.968.682 4.852.798 4.512.841 ~ 
\.'.J 
~ o, ~ s e: 
QJ 

E 
3. Personaleomkostninger :::, 

-.s: o -a 
Lønninger 4.553.831 4.715.914 3.466.095 

o 
QJ 
e: e: 

Projektdækkede lønomkostninger -1.272.903 -549.206 -465.664 
QJ o, 

Fleksjobordning 18.000 17.112 15.164 
Ændring i feriepengeforpligtelse 20.000 82.188 69.005 
Løntilskud og lønrefusioner -812.600 -903.019 o 
Pensionsbidrag 317.209 320.114 240.076 
ATP-bidrag 27.700 26.791 20.354 
AER-bidrag 36.500 38.393 26.121 

2.887.737 3.748.287 3.371.151 

Danish Council for Sustainable Forestry • Intern årsrapport for 2021 8 
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Noter 

Budget 2021 2021 2020 

4. Rejse- og transportudgifter 

Taxa, tog, fly mv. 72.500 43.287 44.970 
Hotel og forplejning 15.000 17.188 3.007 

87.500 60.475 47.977 

5. Salgsomkostninger 

Anden repræsentation 14.500 37.997 6.481 
Generalforsamling 25.000 17.336 11.313 
Konstaterede tab på tilgodehavender fra salg 15.000 o o 

54.500 55.333 17.794 'St 
~ 
~ 
'-O 
~ 

6. Lokaleomkostninger "" "' ,:_ 

Husleje 220.000 217.989 214.039 8 
~ 

Vedligeholdelse 2.000 590 -4.508 c':i s,:: 

Rengøring o 415 1.923 ~ 
"' :,;. 
::::, 

222.000 218.994 211.454 r::: 
~ 
~ 
\=i 

7. Administrationsomkostninger i e, 
'Sl s 

Kontorartikler 5.000 3.503 4.817 e: 
<!; 
E 

Edb-omkostninger 134.000 140.049 113.743 :::, 
""' o 

Mindre nyanskaffelser 10.000 134.818 68.425 " o <!; 

Telefon og internet 
e: 

32.500 24.466 18.083 :¡¡ 
Cl. 

Porto og gebyrer 31.500 14.889 15.092 
Revisor 21.000 20.000 17.550 
Advokat 5.000 o o 
Forsikringer 33.400 33.202 27.518 
Kontingenter 82.000 62.877 80.032 
Kursusomkostninger 60.000 14.120 44.700 
Personaleomkostninger 75.000 80.086 59.684 
Rejse- og befordringsgodtgørelse 56.000 23.940 39.623 
Deltagelse i messer 12.500 12.337 3.104 
Produktion af materialer 15.000 19.687 14.704 
Eksterne konsulenter 55.000 o 12.623 
Møder 5.000 o o 

632.900 583.974 519.698 
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æedma.-k 

Noter 

Budget 2021 2021 2020 

8. Af- og nedskrivninger af materielle 
anlægsaktiver 

Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar 30.000 17.168 17.977 

30.000 17.168 17.977 

9. Andre finansielle indtægter 

Valutakursdifferencer 5.000 42.820 7.102 

5.000 42.820 7.102 'St 
~ 
~ 
\Q 
;Z; 
aj 

10. Øvrige finansielle omkostninger ':i-- ..,, 
o 
CL 

" Renter, pengeinstitutter 12.000 3.354 7.349 c.':i 
si: 

Indeksering af feriemidler o 3.686 o s::: 
"' ::;. 

12.000 7.040 7.349 :::, 
r::: 
2 
C) 
<Ö 
\.:) 

~ e, 
11. Nettoresultat af projekt og <Sl .s 

kampagnearbejde fü 
E: ::, 
-'< 

Indtægter fra fonde og sponsorater 2.068.540 1.063.719 1.086.361 o 
"O 
o 

Aktivitetsomkostninger -544.875 -458.986 -580.316 
Q¡ e: e: 
Q¡ 

Personale timeforbrug -1.272.903 -541.344 -462.510 CL 

Rejseomkostninger -102.500 -61.048 -33.749 

148.262 2.341 9.786 
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Noter 

2021 2020 

12. Fordeling pr. projekt 

Designrejse 2020 o -9.906 
Tier 3 - Tropisk Træ o 21.083 
FVO/FSC.NL Tropisk Træ* -28.454 27.933 
Design Award 2020 o -75.073 
BuildBackBetter - Industriens Fond -14.366 8.858 
Designing for Suistainability o -60.159 
Tuborg Fondet o -5.730 
Stark Fonden - Mobilisering af målgruppen o 9.007 
Stark Fonden - Viden og inspiration 5.556 18.726 
Stark Fonden -Fra tanke til handling 241 314 
Stark Fonden - Formidling 1.378 19.482 
FSC Norge o 55.250 
Tier 3 2021 53.061 o 
Monaco - Substainable timber* Sl.OSS o 
FashionXFSC* -7.388 o 
EU Life* -58.740 o 

2.343 9.785 

*Dette projekt er ved årsskiftet ikke afsluttet og alle posteringer er derfor ikke bogført. Det 
endelige resultat for projektet vil derfor afvige fra det angivne her. 
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Noter 

31/12 2021 31/12 2020 

13. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

Kostpris 1. januar 2021 147.819 129.972 
Tilgang i årets løb o 17.847 

Kostpris 31. december 2021 147.819 147.819 

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021 -89.061 -71.084 
Årets afskrivninger -17.168 -17.977 

Af- og nedskrivninger 31. december 2021 -106.229 -89.061 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 41.590 58.758 'Sf- 
~ 
o:, 
)( 
'-O 
~ 
aj 
:,:._ 

"' o 
Anden gæld 

e, 
14. "- 

ei s,: 

Feriepengeforpligtelse til funktionærer 331.293 327.607 s.': 
"' ::!, 

331.293 327.607 
::) 
"- t- :¡: 
o 

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år 331.293 o è'i.i 
\.'.:J 
j¿ 
01 
IS> 
E 
t: 
QJ 

E 
15. Anden gæld ::, 

->< .g 
Skyldig moms 434.839 464.702 o 

QJ 
t: 
t: 

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 310.854 368.119 QJ o, 

ATP og andre sociale ydelser 8.047 5.112 
Feriepenge 943 1.103 
Feriepengeforpligtelse til funktionærer 163.294 81.106 
Andre skyldige poster 429.958 247.270 

1.347.935 1.167.412 
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æedmark 

Anvendt regnskabspraksis 

Den interne årsrapport for Danish Council for Sustainable Forestry er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabs lovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der 
er tale om en intern årsrapport. 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregule 
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændre 
de 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 virk 
somheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

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

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden den interne 
årsrapport aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen i takt med kantigenterne indbetales og vedrører det 
pågældende regnskabsår. 

Tilskud fra ministerier og fonde indtægtsføres i takt med, at tilskuddet anvendes til de bevilligede 
formål. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler og tab på 
debitorer. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost 
ninger til social sikring mv. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket 
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. 

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver. 

Danish Council for Sustainable Forestry • Intern årsrapport for 2021 13 
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Anvendt regnskabspraksis 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn 
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i frem 
med valuta. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivnin 
ger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Over 
stiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen. 

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremover 
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids 
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
Brugstid 

3-5 år 

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resul 
tatopgørelsen. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs 
pris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste 
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der 
nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Gældsforpligtelser 

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til amortiseret 
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Periodeafgrænsningsposter 

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterføl 
gende år. 
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