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Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Plant et Træ.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende
billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor
opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
/

2020

Bestyrelse

Jens Døssing
Formand

Mimi Hvass

Signe Engkjær

Michael Lystager

Hans Skou

Claus Pettersson
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Højberg, den

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Plant et Træ
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Plant et Træ for perioden 1. januar - 31. december 2019, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1.
januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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 foreningen 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, 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.
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 selskabets interne kontrol.
4
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Grundlag for konklusion

•

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 foreningen 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.
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.
Ebeltoft, den

/

2020

Kovsted & Skovgård
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 38751646

Peter Kjeldsen
statsautoriseret revisor
MNE nr.: mne44113

5

Penneo dokumentnøgle: ANEVK-V48QV-AX0AV-461NE-AGYMU-2PSHH

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Selskabsoplysninger

Plant et Træ
Egebæksvej 47
8270 Højberg

CVR-nr:
Regnskabsår:

29 43 98 50
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Jens Døssing, formand
Mimi Hvass
Signe Engkjær
Michael Lystager
Hans Skou
Claus Pettersson

Revisor

Kovsted & Skovgård
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Østeralle 8
8400 Ebeltoft
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Foreningen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Foreningen blev stiftet den 1. januar 2006 af Eric Pettersson og Bjørn Døssing.
Foreningen har til formål at plante flere træer i Danmark i samarbejde mellem ældre og børn og desuden
samtidigt stimulere interessen for træer i Danmark i almindelighed.
Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Organisationens resultatopgørelse for regnskabet 1. januar - 31. december 2019 udviser et resultat på
kr. 64.391 og balancen pr. 31. december 2019 udviser en balancesum på kr. 584.194 og en egenkapital
på kr. 168.864.
Plant et Træ har træplantning, børn og læring som formål. Træer har uendeligt mange gode egenskaber,
og foreningen er da også startet længe før træplantning for alvor kom på dagsordenen. Vi er ikke en
klimaorganisation, men det er dejligt at se, at interessen for klimaet også smitter positivt af på vores
forening. Finansieringen af vores formål skabes gennem sponsorater og donationer fra private og
firmaer, legater, fonde, medlemskaber, webshoppen, brug af vores logo samt indsamlinger. Det har i
2019 været et aktivt år, og vi har i 2019 gennemført nedenstående plantningsprojekter:
Højneskolen
Amtsgården
Danmarkslunden
Kragelund Plejecenter
Tinderhøjs Skole
Bytræer Århus
Borgmestertræ Frederiksberg
Hans Rasmussens Have Fåborg
Danske Skoleelever
Aalborg Friskole SFO
Roskilde Autismecenter
Rødkærsbro Børnehus
Odense børnehave
Børnehaven Livstræet
Elevplantede træer
Vestre Skole
SFO Lundtoft
Trekroner Gade SFO
Lindely Børnehus
Solsikken
Lynge Børnehus
Roskilde Børnehave
Omkostninger:

Disse projekter beløb sig til 163.522 kroner, som var fordelt på indkøb af planter, løn til plantning,
hjælpematerialer samt gavekort til plantecentre. Der er desuden udsendt Plant et Træ læringspakker i
form af bøger, plakater, plantevejledninger mv. til 780 børn i 21 institutioner. Omkostninger til
administration, kørsel, indsamlinger, generel drift af foreningen, IT osv., er ikke med i førnævnte beløb,
da det er svært at fordele disse korrekt på enkelte projekter.
Redegørelse for finansiering / større projekter:

Herudover er der hensat 275.000 til plantninger i 2020. Baggrunden for de store hensættelser er, at
Plant et Træ er lykkedes med at igangsætte nogle store projekter, der bliver gennemført i løbet af 2020.
Det drejer sig om både skovrejsning og bytræer, men da Plant et Træ altid forfinansierer projekter, skal
pengene til de enkelte projekter være indsamlet før vi kan sætte spaden i jorden. Hertil kommer, at det
ofte ikke giver mening at plante om sommeren, hvorfor projekter flyttes til forår eller efterår, og dermed
ikke nødvendigvis bliver plantet i samme år som pengene er indsamlet.
Det er næsten lige så tidskrævende at rejse en skov som det er at plante enkelte træer. Forberedelsen
7
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Hvem er Plant et Træ og hvad gør vi ?:

Ledelsesberetning

er næsten den samme fordi man i begge tilfælde skal igennem møder med myndigheder for at få
tilladelse til at plante eller skaffe jord til formålet. Et bytræ kræver endnu mere forberedelse, idet man her
ikke bare skal skaffe et sted at plante, men også skal have flere kommunale instanser inddraget, da det
kan påvirke trafikforhold osv. Det er også ofte en del dyrere at få gravet et hul i en vejbane eller fortov
end det er at købe selve træet, selv om store træer er forholdsmæssigt meget dyrere end små.
Processen omkring frugttræsplantager til børneinstitutioner har et plantnings forløb der typisk tager 2
måneder fra start til slut alt afhængig af årstiden. Det er den korteste proces vi har for plantninger. Vores
sæson til plantning er typisk fra november til maj.
I forbindelse med andre initiativer –bytræer/skovrejsning hvor der er en stor grad af borger inddragelse
er det ikke ualmindeligt at processen tager op til 2 år.
Hvad er en frugttræsplantage ?









13/14 træer
Pæle
Stropper
Beriget jord
Kr. 500,00/værdikort til en dalgligvarebutik til at gøre Plantningsdagen extra festlig
Plant et Træ’s læringspakke med 8 bøger/plakater og plantevejledninger
Palle/pallerammer

En typisk plantningsproces af en frugttræsplantage er som følger

1.

Vi vælger den næste børneinstitution på vores venteliste ud fra de børneinstitutioner der har ønsket en
frugttræsplantage – først til mølle. Ca. 600 institutioner på venteliste ca. 400 institutioner har allerede
modtaget
2. Vi kontakter den udvalgte børneinstitution for at høre om de stadig er interesserede i Frugttræsplantager
og at afholde en festlig plantningsdag
3. De interesserede børneintuitioner modtager et brev hvor de informeres om at de er de heldige der nu
kan modtage en frugttræsplantage og de bekræfter at de er OK med GDPR i forbindelse med billeder fra
plantningsdagen, spader, skovle og eventuelle særlige hensyn
4. En dato for levering samt leveringssted aftales
5. Nogle gange besøger vi – før plantning - institutionen hvis der er tvivl om jordbund forhold, vejrlig og
andet
6. Palle/ Palleramme med frugttræsplantage bestilles ved Plant et Træ’s leverandør som også leverer til
børneinstitutionen.
7. Plant et Træ’s læringspakke og værdikort afsendes. Hvis bankoverførsel så overfører vi på dette tidspunkt
de kr. 500,00 til børneinstitutionen
8. Plantningsdagen afholdes – Børn, institutionens personale, forældre, bedsteforældre samt ofte Plant et
Træ deltager på plantningsdagen. Der plantes, hygges, alle hjælper hinanden, nogen har skrevet en sang,
nogen har bagt en kage og andet
9. Plant et Træ sikrer at alle fotos fra plantningsdagen er godkendt af lederen af børneinstitutionen til
offentliggørelse på de sociale medier
10. Ofte kommer vi forbi børneinstitutionen nogen måneder efter plantningsdagen for at se at alle træer
vokser og har det godt
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Ledelsesberetning

Oversigt over træer vi har plantet i 2019 samt træer, der er betalt i 2019, og bliver plantet i 2020:

2019
2020

Op til 1 meter
173
42.739

1-4 meter
221
163

4 meter og op

1
10

Det er endvidere dejligt at se, at interessen for frugttræsplantager og læ-og skyggetræer til
børneinstitutioner er støt stigende, og vi vil igen i 2020 kunne glæde en masse børn med endnu flere
plantninger, hvor de selv kan være med til at plante og lære om værdien af træer. Interessen for bytræer
er også stærkt stigende, hvorfor vi også her vil kunne glæde byernes borgere med endnu flere smukke
træer i 2020.
Læringsmateriale - bøger, plakater, plantevejledninger m.v. er i 2019 sendt til 780 børn i 21 institutioner i
Danmark, som vil blive brugt i undervisningen.
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
foreningens finansielle stilling.

9
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Vi har i 2019 gennemført flere større omstruktureringer i Plant et Træ. På grund af den øgede interesse
for at plante træer, har vi valgt at effektivisere hele vores forretningsgang så vi bliver i stand til at
håndtere de fremtidige opgaver. Vi har derfor lavet en helt ny hjemmeside, vi har fået en ny platform til
håndtering af medlemskaber og hele indsamlingsprocessen er blevet digitaliseret. Det har selvfølgelig
betydet nogle store engangsudgifter, men vi er nu til gengæld rustede til at kunne håndtere de fremtidige
opgaver på en langt mere effektiv måde.

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet for Plant et Træ for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover 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
virksomheden, 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
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.
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 afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle
beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter kontingenter og donationer som indregnes i resultatopgørelsen i takt med,
at de modtages.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets
forskydning i varebeholdningerne.
Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler.
Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
10
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Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter indtægter vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Gældsforpligtelser

Skat

I henhold til fondsbestemmelsen i selskabsskatteloven er velgørende formål skattefritaget.
Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og virksomhedens driftskreditter, der er
indregnet i posten "Kreditinstitutter" under kortfristede gældsforpligtelser.

11
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Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse
1. januar - 31. december
2019

2018

1.066.827

428.420

-136.162
-662.283

-39.835
-304.371

BRUTTORESULTAT

268.382

84.214

4 Personaleomkostninger

-203.536

-48.000

64.846

36.214

-455

-1.042

RESULTAT FØR SKAT

64.391

35.172

ÅRETS RESULTAT

64.391

35.172

Overført resultat

64.391

35.172

DISPONERET I ALT

64.391

35.172

1 Nettoomsætning
2 Omkostninger til hjælpematerialer
3 Andre eksterne omkostninger

DRIFTSRESULTAT

5 Andre finansielle omkostninger

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

12
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Note

Balance 31. december
AKTIVER
2019

2018

98.858
1.188
0

0
0
836

Tilgodehavender

100.046

836

9 Likvide beholdninger

484.148

143.216

OMSÆTNINGSAKTIVER

584.194

144.052

AKTIVER

584.194

144.052

6 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
7 Andre tilgodehavender
8 Periodeafgrænsningsposter
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Note

Balance 31. december
PASSIVER
2019

2018

Overført resultat

168.864

104.473

EGENKAPITAL

168.864

104.473

88.266
107.288
219.776

29.520
10.059
0

Kortfristede gældsforpligtelser

415.330

39.579

GÆLDSFORPLIGTELSER

415.330

39.579

PASSIVER

584.194

144.052

10 Leverandører af varer og tjenesteydelser
11 Anden gæld
12 Periodeafgrænsningsposter
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Note

Noter

2019

2018

23.958
0
576.647
114.763
335.459
16.000

21.400
120.000
161.373
24.150
85.497
16.000

1.066.827

428.420

10.000
76.339
47.375
2.448

0
38.136
0
1.699

136.162

39.835

Medlemskontingenter
Martin Pedersen Minde
Legater, fonde og private sponsorater
Varesalg
Reklameindtægter og donationer vedr træer
Andre sponsorater

2 Omkostninger til hjælpematerialer

Varekøb til netbutikken
Køb af træer
Udgifter vedrørende plantninger
Emballage
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1 Nettoomsætning

Noter

2019

2018

114.504
2.200
84.204
20.968
15.853
172.856
4.743

7.819
2.200
13.211
11.450
6.653
138.351
6.809

415.328

186.493

351

351

351

351

14.839

10.032

14.839

10.032

450
6.786
140

0
1.179
0

7.376

1.179

9.515
50.942
11.971
15.966
42.875
16.625
2.225
36.375
150
2.778
23.074
11.893

4.965
7.558
14.519
10.222
39.975
5.750
1.100
1.800
150
0
17.550
2.727

224.389

106.316

Annoncer, brochurer m.m.
Indsamlingsnævnet
Vedligeholdelse af hjemmeside inkl. mailhotel
Rejseomkostninger inkl. færger
Generalforsamling, møder og Grøn Festival
Udbetalt kørselsgodtgørelse efter statens takster
Leje/køb af tøj til Nytårskur hos dronningen

Andre driftsmiddelomkostninger

Leje

Lokaleomkostninger

Husleje

Øvrige personaleomkostninger

Kursusudgifter, bøger og lignende
Personaleomkostninger
Databehandling, løn

Administrationsomkostninger

Kontorartikler/tryksager
Småanskaffelser
Telefon
Porto og gebyrer
Revisorhonorar
Ekstraarbejde vedr. 2019
Skyldig revision, regulering
Advokathonorar
Forsikringer
Vagtværn
Faglitteratur/tidsskrifter
Kontingenter
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3 Andre eksterne omkostninger
Salgsomkostninger

Noter

2019

2018

662.283

304.371

203.536

48.000

203.536

48.000

0
50
405

6
2
1.034

455

1.042

98.858

0

98.858

0

1.188

0

1.188

0

0

836

0

836

Lønninger

5 Andre finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter
Renter, kreditorer
Renter og gebyrer

6 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

7 Andre tilgodehavender

Mellemregning, Mette Døssong

8 Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalt husleje januar 2019
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4 Personaleomkostninger

Noter

2019

2018

209.796
11.633
925
200
261.594

143.087
129
0
0
0

484.148

143.216

0
60.841
27.425

4.320
0
25.200

88.266

29.520

89.137
11.980
4.278
18
1.875

4.017
2.964
0
3.078
0

107.288

10.059

219.776

0

219.776

0

Danske Bank giro, reg.nr. 1551, kontonr. 10134722
Danske direkte forenings 12572565 Aarhus Bytræer
Danske direkte forenings 12572573 SMS JULE3
Danske direkte forenings 12768346 SMS PLANT13
Danske forenings 12831323

10 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Leverandører af varer
Leverandører af tjenesteydelser
Revisorhonorar

11 Anden gæld

Moms og afgifter
Skyldig A-skat og Amb
Skyldige feriepenge
Skattekontoen
Feriepengeforpligtelse, overgangsordning

12 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter
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9 Likvide beholdninger

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Michael Lystager

Jens Døssing

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: 8506 Plant et Træ
Serienummer: PID:9208-2002-2-283637471968
IP: 87.116.xxx.xxx
2020-06-17 13:50:55Z

Bestyrelsesformand
På vegne af: 8506 Plant et Træ
Serienummer: PID:9208-2002-2-061809210926
IP: 2.129.xxx.xxx
2020-06-17 13:55:03Z

Mimi Hvass

Claus Gustav Pettersson

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: 8506 Plant et Træ
Serienummer: PID:9208-2002-2-706790970661
IP: 185.165.xxx.xxx
2020-06-17 15:02:54Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: 8506 Plant et Træ
Serienummer: PID:9208-2002-2-976533555156
IP: 80.62.xxx.xxx
2020-06-19 15:17:43Z

Hans Skou

Signe Engkjær Christensen

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: 8506 Plant et Træ
Serienummer: PID:9208-2002-2-144209754518
IP: 130.228.xxx.xxx
2020-06-22 05:43:26Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: 8506 Plant et Træ
Serienummer: PID:9208-2002-2-637456734246
IP: 77.241.xxx.xxx
2020-06-22 20:55:31Z

Peter Kjeldsen
Statsautoriseret revisor
På vegne af: Kovsted & Skovgård, statsautoriseret
revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:38751646-RID:59268946
IP: 87.54.xxx.xxx
2020-06-23 05:17:14Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. 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 sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

