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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2021 for Landskabsarkitekternes Forening og Landskabsarkitekternes 
Rejse- og Udgivelsesfond.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningen og fondens aktiver
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021, samt af resultatet af foreningens og fondens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 22. april 2022

Bestyrelse

Thomas Høvsgaard Vejsnæs Freja Holm Brandt Liselotte Harpøth Dybkjær
Formand Næstformand

Nina Jahn Mårtensson Jesper Hesselholdt Emilie Nøargaard Andersen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til bestyrelsen i Landskabsarkitekternes Forening og Landskabsarkitekternes 
Rejse- og Udgivelsesfond 

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Landskabsarkitekternes Forening og 
Landskabsarkitekternes Rejse- og Udgivelsesfond for regnskabsåret 01.01.2021 -
31.12.2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter herunder anvendt 
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2021 samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021 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 International Ethics Standards Board for Accountants’ 
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere 
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.Det er vores opfattelse, at det 
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Landskabsarkitekternes Forening har i overensstemmelse med god regnskabsskik som 
sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 
medtaget det af generalforsamlingen godkendte resultatbudget for 2021. Disse 
sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille 
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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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. Fejlinformation
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:

• 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 foreningens interne
kontrol.

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

• Konkluderer vi, om bestyrelsens 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 foreningens 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 foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
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København, den 22. april 2022

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56  

Mads Lundemann
statsautoriseret revisor                              
MNE-nr. 44181

• 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 bl.a. 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 bestyrelsesberetningen
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse
bestyrelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen 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 bestyrelsesberetningen indeholder krævede
oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
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FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen Landskabsarkitekternes Forening og
Intern Landskabsarkitekternes Rejse- og Udgivelsesfond

Adresse Peter Bangs Vej 30
2000  Frederiksberg

CVR-nr.: 17 15 50 75
Hjemsted: Frederiksberg
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Thomas Høvsgaard Vejsnæs Formand
Freja Holm Brandt Næstformand
Liselotte Harpøth Dybkjær
Nina Jahn Mårtensson
Jesper Hesselholdt
Emilie Nøargaard Andersen

Revisor Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
Telefon 36 10 20 30

Bank Sydbank 
Kgs. Nytorv 30
1050 København K

Godkendt på foreningens generalforsamling, den

Dirigent
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BESTYRELSESBERETNING

Hovedaktiviteter
Landskabsarkitekternes Forening har til formål at samle danske landskabsarkitekter 
og andre med interesse for landskabsarkitektfaget til varetagelse af medlemmernes
faglige og sociale interesser.

Formålet søges primært fremmet ved afholdelse af - og støtte til - faglige og sociale
aktiviteter samt uddeling af legater fra Landskabsarkitekternes Rejse-og udgivelsesfond.

Året har været præget af begrænsning i aktiviteterne, som følger af den verdensomspændende
Covid19 pandemi. Dette har sat begrænsninger for aktivitet hvor der er fysisk fremmøde, og 
sat begrænsninger for rejseaktivitet. Der er uddelt et legat i år. 

De finansielle indtægter er markant højere end forventet, afvigelsen skyldes den gunstige
udvikling på kapitalmarkederne i 2021.

Årets resultat anses for tilfredsstillende. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen
af årsregnskabet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
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LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING

RESULTATOPGØRELSE FOR 2021
Ikke revideret

BUDGET
Note 2021 2021 2020

kr. kr. t.kr.

Deltagerbetaling.................................................... 6.250 0 0
INDTÆGTER I ALT......................................... 6.250 0 0

UDGIFTER
1 Mødeudgifter........................................................ 12.352 24.000 15
2 Aktiviteter............................................................. 18.546 57.000 5

Diverse udgifter.................................................... 1.429 1.500 2
3 Refunderet af JA .................................................. -25.898 -70.000 -20

UDGIFTER I ALT............................................. 6.429 12.500 2

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT................ -179 -12.500 -2

FINANSIERINGSPOSTER
4 Finansielle indtægter............................................. 46.757 10.000 59
5 Finansielle udgifter............................................... 1.729 47

FINANSIERINGSPOSTER I ALT................... 45.028 10.000 12

ÅRETS RESULTAT.......................................... 44.849 -2.500 10

RESULTATDISPONERING

Overført resultat.................................................... 44.849 -2.500 10

44.849 -2.500 10
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LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING

BALANCE PR. 31.12.2021

Note AKTIVER 2021 2020
kr. t.kr.

784.683 740
0 1

2.469 4
11.276 9

798.428 754

798.428 754

PASSIVER

753.579 744
44.849 10

798.428 754

0 0
0 0

0 0

798.428 754

GÆLDSFORPLIGTELSER.....................................................

Tilgodehavende udbytteskat.........................................................
Likvide midler, Sydbank..............................................................
Mellemregning JA........................................................................

AKTIVER...................................................................................

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT...........................................

JA's Kapitalpleje I/S.....................................................................

PASSIVER..................................................................................

Egenkapital...................................................................................

EGENKAPITAL.........................................................................

Overført resultat............................................................................

Skyldig rejseudlæg.......................................................................
Kortfristede gældsforpligtelser.................................................
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LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING

NOTER Ikke revideret
BUDGET

2021 2021 2020
kr. kr. t.kr.

1 Mødeudgifter
Generalforsamling................................................... 11.048 10
Bestyrelsesmøder.................................................... 1.304 5

12.352 24.000 15

2 Aktiviteter
Støttet af NKU, Webinar:
Naturbaseret drift.................................................... 6.572
Fremtidens stauder for det grønne byrum................ 5.974
Where do Camels Belong?...................................... 6.000

18.546 50.000 5
Egne midler: 0 7.000 0

18.546 57.000 5

3 Refunderet af JA
Mødeudgifter........................................................... -12.352 -15
Aktiviteter............................................................... -13.546 -5

-25.898 -70.000 -20

4 Finansielle indtægter
Renteindtægter andre............................................... 1 0
Afkast, JA's Kapitalpleje I/S.................................... 0 9
Realiseret kursgevinst JA's Kapitalpleje I/S............ 11.828 0
Urealiseret kursgevinst JA's Kapitalpleje I/S........... 34.928 50

46.757 10.000 59

5 Finansielle udgifter
Renteudgifter, øvrige............................................... 12 0
Afkast, JA's Kapitalpleje I/S.................................... 1.717 0
Realiseret kurstab JA's Kapitalpleje I/S................... 0 47

1.729 0 47
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LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND

RESULTATOPGØRELSE FOR 2021

2021 2020
kr. t.kr.

FINANSIERINGSPOSTER
-531 3

3.642 0
10.756 15

0 -15
13.867 3

UDDELINGER
5.000 0

8.867 3

RESULTATDISPONERING

0 1
0 1

-14.398 0
14.398 0

0 2

8.867 1

8.867 3I ALT............................................................................................

Konsolidering, 25%.......................................................................
Kursreguleringer............................................................................

Overført til bunden kapital.........................................................

Overført til disponibel kapital....................................................

Kursreguleringer overført fra bunden til disponibel egenkapital....
Kursreguleringer overført til disponibel fra bunden egenkapital....

Afkast, JA's Kapitalpleje I/S..........................................................

Realiseret kurstab, JA's Kapitalpleje I/S.........................................
FINANSIERINGSPOSTER I ALT............................................

ÅRETS RESULTAT...................................................................

Åres uddelinger..............................................................................

Urealiseret kursgevinst, JA's Kapitalpleje I/S................................
Realiseret kursgevinst, JA's Kapitalpleje I/S..................................
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LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND

BALANCE PR. 31.12.2021

Note AKTIVER 2021 2020
kr. t.kr.

241.637 228
-12.885 1
228.752 229

0 0
454 6

12.885 -1
13.339 5

242.091 234

PASSIVER 2021 2020
kr. t.kr.

1 228.752 229
2 13.339 4

242.091 233

0 1
0 1

0 1

242.091 234PASSIVER..................................................................................

Bunden kapital..............................................................................

EGENKAPITAL.........................................................................

Disponibel kapital.........................................................................

GÆLDSFORPLIGTELSER.....................................................

Skyldige uddelinger......................................................................
Kortfristede gældsforpligtelser.................................................

Mellemregning disponible aktiver................................................
Jordbrugsakademikernes Kapitalpleje I/S....................................

Tilgodehavende udbytteskat.........................................................

AKTIVER...................................................................................

Disponible aktiver.......................................................................

Bundne aktiver...........................................................................

Mellemregning bundne aktiver.....................................................
Mellemregning.............................................................................
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LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND

NOTER

2021 2020
kr. t.kr.

1 Bunden kapital
228.752 225

0 2
14.398 0

-14.398 0
0 2

228.752 229

2 Disponibel kapital
4.472 4

0 -2
8.867 2

13.339 4

Der fordeles således:
0
0

13.339

13.339

Anvendes beløbet henlagt til den disponible kapital ikke inden udløbet af det 
3. efterfølgende  kalenderår, overføres beløbet til den bundne kapital.
Det resternde beløb fra 2019 skal således anvendes inden udgangen af 2022.

Årets overførsel fra fri egenkapital................................................
Saldo 1. januar...............................................................................

Overført resultat.............................................................................

Rest fra 2020.................................................................................
Rest fra 2021.................................................................................

Saldo 1. januar...............................................................................

Overført fra resultat.......................................................................

Rest fra 2019.................................................................................

Korrektion for overførelser ældre end 3 år....................................

Kursreguleringer på bundne aktiver..............................................
Overført jf. resultatdisponering.....................................................
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Landskabsarkitekternes Forening og Landskabsarkitekternes Rejse- og  
Udgivelsesfond for 2021 er aflagt i overensstemmelse med foreningens og fondens vedtægter, 
lov om fonde og visse foreninger, samt god regnskabsskik.

Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig 
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes
med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

RESULTATOPGØRELSEN

Omkostninger
Omkostningerne omfatter mødeudgifter, rejseomkostninger mv.
Omkostninger dækket af NKU under JA vises særskilt.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab
vedrørende værdipapirer.

BALANCEN

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

JA's Kapitalpleje I/S
Indestående i JA's Kapitalpleje I/S omfatter børsnoterede obligationer,
aktier og andre værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Værdierne opgøres af Sydbanks Forvaltningsafdeling.

Uddelinger
Uddelinger indregnes i årsregnskabsåret, når bestyrelsen har godkendt uddelingen og tilsagnet er
kommet til modtagerens kendskab.
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