
Tillæg til Årsregnskabet 2020 for Plant et 

Træ cvr: 29439850 
Erklæring om indsamlingens lovlighed 

Undertegnede er ansvarlige for indsamlinger foretaget i regnskabsåret og erklærer ved 
underskrift, at indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i 
indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 4.  

Beretning om årets indsamling(er) 

Foreningen har i det forgangene år foretaget indsamling via foreningens hjemmeside, 
nyhedsbreve og møder samt ……. 

Oplysning om indtægterne og anvendelse heraf 

Gaveindtægter/Donationer kommer primært fra personer, som har en særlig tilknytning til 
foreningen idet de har tegnet medlemskab eller på anden måde følger og deltager i 
foreningens aktiviteter. 
 
Posten ”Donationer” er således hovedsagligst gavebidrag/donationer fra ovennævnte 
personer i form af bankoverførsler, Betalingsserviceaftaler, Mobile Pay mv.  
 
Derudover driver foreningen også webshop hvor der indsamles midler i form af træpakker, 
merchandise og læringsbøger. Midlerne fra webshoppen anvendes primært til plantning af 
nye skove, samt den almindelige drift i foreningen.  
 
I ovennævnte poster indgår også indtægter som hører under indsamlingstilladelsen.  
 
  



Indsamlinger til generelle formål 
Indtægter: 
Indsamlede donationer  1.049.996 kr. (jf. Note 1 i årsregnskabet) 
Træpakker (webshop)  2.566.032 kr. (jf. Note 1 i årsregnskabet) 
Øvrigt salg (webshop)  99.917 kr. (jf. Note 1 i årsregnskabet) 
 
Direkte indsamlingsomkostninger  
Markedsføring, SoMe og Webshop (224.561) kr. (jf. Note 3 i årsregnskabet) 
Diverse salgs omkostninger (19.497) kr. (jf. Note 3 i årsregnskabet) 
Rejseomkostninger  (197.195) kr. (jf. Note 3 i årsregnskabet) 
Løn (539.046) kr.  (485.141) kr. (jf. Note 3 i årsregnskabet) * 
 
Andel af administrationsomkostninger (90%)** 
Administrationsomk. (460.057 kr.) (414.051) kr. (jf. Note 2 i årsregnskabet) 
 
Resultat   2.375.500 kr. 
 
Anvendelse efter formålet til: 
Plantning af træer  1.326.915 kr. (jf. Note 3 i årsregnskabet) 
Henlagt til fremtidige plantninger 1.048.585 kr. 
 
* Skønnet andel af lønomkostninger anvendt direkte til indsamlingsaktiviteter 90%. 
** Beregnet ud fra omsætningsfordelingsnøgle 90%. 
 
Aarhus, den 17.06.2022 
 
 
 
Jens Døssing 
formand 
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