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Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Danske Prydplanter. 
 
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. 
 
Odense SV, den       /      2013 
 
 
 
DirektionDirektionDirektionDirektion    
 
 
 
 
Peter Larsen-Ledet 
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Til Til Til Til medlemmernemedlemmernemedlemmernemedlemmerne i Danske Prydplanter i Danske Prydplanter i Danske Prydplanter i Danske Prydplanter    
Vi har revideret årsregnskabet for Danske Prydplanter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2012, 
omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges 
efter årsregnskabsloven. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsens ansvar for årsregnskabet 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. 
 
Revisors ansvar og den udførte revisionRevisors ansvar og den udførte revisionRevisors ansvar og den udførte revisionRevisors ansvar og den udførte revision    
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor 
revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk 
lovgivning. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 
med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig 
fejlinformation. 
 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i 
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen 
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. 
Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens 
udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere 
stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede 
regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 
 
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
KonklusionKonklusionKonklusionKonklusion    
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionenSupplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionenSupplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionenSupplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen    
Danske Prydplanter har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget 
det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2012. Resultatbudgettet har, som det fremgår af 
årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 
    
Udtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen     
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 
handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores 
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 
 
Århus N, den       /        2013 
 
Kovsted & Skovgård 
Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 
René Ferrer Ruiz      Ulla Hogan 
statsautoriseret revisor     registreret revisor 
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ForeningenForeningenForeningenForeningen    Danske Prydplanter 
Hvidkærvej 29 
5250 Odense SV 

  
        Telefon: 63 17 34 50 
  Telefax: 65 92 69 17    
    
        CVR-nr: 11 59 44 33 
  Regnskabsår: 1. januar - 31. december 
    
BestyrelseBestyrelseBestyrelseBestyrelse    Jørgen Andersen 
 Christen Karstensen 

 Thomas Offer Madsen 

 Cees Kuypers 

 Hans Schultz 

 Mogens Illum 

  
DirektiDirektiDirektiDirektionononon    Peter Larsen-Ledet 
     
Revisor Revisor Revisor Revisor     Kovsted & Skovgård 
    Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
  Vestre Ringgade 61  
  8200  Århus N 
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HovedaktivitetHovedaktivitetHovedaktivitetHovedaktivitet    
Foreningens aktiviteter er at varetage medlemmernes fælles interesser ved: 

• At være en attraktiv brancheorganisation for producenter og salgsselskaber, der som 
hovedaktivitet arbejder med prydplanter. 

• At styrke produktion og afsætning af danske prydplanter. 
• At varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser bl.a. gennem Dansk Gartneri. 

 
Udviklingen i aUdviklingen i aUdviklingen i aUdviklingen i aktiviteter og økonomiske forholdktiviteter og økonomiske forholdktiviteter og økonomiske forholdktiviteter og økonomiske forhold    
Foreningens drift har udviklet sig bedre end forventet, hvilket dog skyldes at det nye projekt Green 
Business & Logistic Intelligence er blevet forskudt i forhold til de oprindelige forventninger.  
 
Ledelsen betragter således resultatet for 2012 som værende tilfredsstillende. 
 

 

Begivenheder efter statusdagBegivenheder efter statusdagBegivenheder efter statusdagBegivenheder efter statusdag    
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne forrykke 
vurderingen af foreningens forhold. 
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GENERELTGENERELTGENERELTGENERELT    
 
Årsregnskabet for Danske Prydplanter for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A. 
 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 
 
Generelt om indregning oGenerelt om indregning oGenerelt om indregning oGenerelt om indregning og målingg målingg målingg måling    
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 
 
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 
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. 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. 
 
Omregning af fremmed valutaOmregning af fremmed valutaOmregning af fremmed valutaOmregning af fremmed valuta    
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår 
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel post. 
 
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på 
balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og 
transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. 
 
RESULTATOPGØRELSENRESULTATOPGØRELSENRESULTATOPGØRELSENRESULTATOPGØRELSEN    
 
IndtægterIndtægterIndtægterIndtægter    
Kontingentindtægter er periodiseret, således at disse regnskabsmæssigt er henført til den periode, de 
vedrører. 
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UdgifterUdgifterUdgifterUdgifter    
Udgifter omfatter omkostninger til faglige udgifter, markedsføring, honorar, administrationsudgifter til 
GAU m.v.        
 
Finansielle indtægter og omkostningerFinansielle indtægter og omkostningerFinansielle indtægter og omkostningerFinansielle indtægter og omkostninger    
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret.  
    
Resultat af kapitalandel Resultat af kapitalandel Resultat af kapitalandel Resultat af kapitalandel iiii datter datter datter datter---- og associerede virksomheder   og associerede virksomheder   og associerede virksomheder   og associerede virksomheder      
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posterne ”Indtægter 
af kapitalandele i dattervirksomheder” og ”Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder”.  
    
Skat af årets resultatSkat af årets resultatSkat af årets resultatSkat af årets resultat    
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i 
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den 
del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.  
 
BALANCENBALANCENBALANCENBALANCEN    
    
Finansielle anlægsaktiverFinansielle anlægsaktiverFinansielle anlægsaktiverFinansielle anlægsaktiver 
Kapitalandele af datter- og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige 
andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderforeningens 
regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Værdierne er 
optaget på grundlag af regnskabsudkast, som endnu ikke er revideret færdigt og godkendt. 
 
TilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavender    
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. 
 
ForeningsForeningsForeningsForeningsskat og udskudt skatskat og udskudt skatskat og udskudt skatskat og udskudt skat    
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte 
acontoskatter. 
 
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende 
aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt 
skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 
 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, 
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig 
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. 
Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. 
 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning 
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som 
følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en 
skattesats på 25 %. 
 
GældsforpligtelserGældsforpligtelserGældsforpligtelserGældsforpligtelser    
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder 
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 



 ResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelse    
 1. januar 1. januar 1. januar 1. januar ---- 31. decemb 31. decemb 31. decemb 31. decemberererer    
 BudgetBudgetBudgetBudget 2012 2012 2012 2012 2012201220122012    2011201120112011    
    (ikke revideret)  
NoteNoteNoteNote     t.kr.t.kr.t.kr.t.kr.    kr.kr.kr.kr.    kr.kr.kr.kr. 
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 IndtægterIndtægterIndtægterIndtægter         
1 Tilskud fra GAU 3.400  3.400.000  4.425.000 
1 Indtægt vedr. GAU projekter 3.510  2.014.060  2.813.864 
1 Danmarks Eksport råd 0  720.093  2.482.188 
 Tilskud FERV 63  151.900  51.200 
 Kontingenter og arealafgifter 2.545  2.558.757  2.604.001 
 Andre indtægter 230  423.658  30.285 

 I alt indtægterI alt indtægterI alt indtægterI alt indtægter    9.748  9.268.468  12.406.538 
          
 Faglige udgifterFaglige udgifterFaglige udgifterFaglige udgifter         
1 Projekter med GAU-tilskud 6.910  6.446.175  9.727.468 

 Markedsføring 250  252.500  960.324 
 Kontingent DG 450  481.750  506.504 
 Årsmøde 50  86.336  53.339 
 Øvrige udgifter 1.514  1.188.205  733.532 

 I alt faglige udgifterI alt faglige udgifterI alt faglige udgifterI alt faglige udgifter    9.174  8.454.966  11.981.167 

       
 AdministrationsudgifterAdministrationsudgifterAdministrationsudgifterAdministrationsudgifter         
 Honorar, diæter og mødeudgifter 560  441.374  541.673 
 Administrationsudgifter GAU 170  194.040  237.680 
 Øvrige udgifter 275  226.452  145.849 

 I alt administrationsudgifterI alt administrationsudgifterI alt administrationsudgifterI alt administrationsudgifter    1.005  861.866  925.202 

       
 Resultat af primær driftResultat af primær driftResultat af primær driftResultat af primær drift    -431  -48.364  -499.831 
2 Resultat datter- og associeret virksomhed -141  183.394  -238.950 
 Finansielle poster (netto) 0  29.125  7.570 

       
 Resultat før skatResultat før skatResultat før skatResultat før skat    -572  164.155  -731.211 
       
 Skat 0  0  0 

       
 ÅRETS RESULTATÅRETS RESULTATÅRETS RESULTATÅRETS RESULTAT ----572572572572        164.155164.155164.155164.155        ----731.211731.211731.211731.211    

       
       
 Resultatdisponering:      
 Overført til næste år   -19.239  -492.261 
 Overført til nettoopskrivning efter den indre værdi’s metode   183.394  -238.950 

    164.155164.155164.155164.155        ----731.211731.211731.211731.211    
  



 Balance 31. decemberBalance 31. decemberBalance 31. decemberBalance 31. december    
 AKTIVERAKTIVERAKTIVERAKTIVER    
  31/1231/1231/1231/12 2012201220122012    31/12 201131/12 201131/12 201131/12 2011    
            
NoteNoteNoteNote   
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 Finansielle anlægsaktiverFinansielle anlægsaktiverFinansielle anlægsaktiverFinansielle anlægsaktiver         
2 Datter- og associeret virksomhed    3.963.162  3.779.768 

       3.963.162  3.779.768 
       
       
 Anlægsaktiver i altAnlægsaktiver i altAnlægsaktiver i altAnlægsaktiver i alt      3.963.162  3.779.768 
       
 OmsætningsaktiverOmsætningsaktiverOmsætningsaktiverOmsætningsaktiver         
 Tilgodehavender:      

 Debitorer   1.089.645  988.651 
 GAU 2012   850.000  1.106.250 
 Andre tilgodehavender   923.193  1.817.240 
 Merværdiafgift   295.088  503.860 

       3.157.926  4.416.001 
       
       
 Likvide midlerLikvide midlerLikvide midlerLikvide midler      2.824.210  2.510.318 
       
 Omsætningsaktiver i alt   5.982.136  6.926.319 

          
       
 AKTIVER I ALTAKTIVER I ALTAKTIVER I ALTAKTIVER I ALT      9.9.9.9.945.2945.2945.2945.299998888     10.706.08710.706.08710.706.08710.706.087    
 



 Balance 31. decemberBalance 31. decemberBalance 31. decemberBalance 31. december    
 PASSIVERPASSIVERPASSIVERPASSIVER    
  31/1231/1231/1231/12 2012201220122012    31/12 201131/12 201131/12 201131/12 2011    
            
NoteNoteNoteNote   
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3 EgenkapitalEgenkapitalEgenkapitalEgenkapital      8.560.6968.560.6968.560.6968.560.696        8.396.5418.396.5418.396.5418.396.541    

          
 HensættelserHensættelserHensættelserHensættelser         

 Hensat til markedsføring   400.000400.000400.000400.000        700.000700.000700.000700.000    

          
 Kortfristet gældKortfristet gældKortfristet gældKortfristet gæld         
 Offentlige myndigheder   38.527  42.606 
 Kreditorer og skyldige omkostninger   403.254  1.371.992 
 Mellemregning Flora Dania Marketing A/S   357.798  0 
 Skyldige omkostninger   185.023  194.948 

       984.602984.602984.602984.602        1.609.5461.609.5461.609.5461.609.546    

          
          
 PASSIVER I ALTPASSIVER I ALTPASSIVER I ALTPASSIVER I ALT      9.945.2989.945.2989.945.2989.945.298     10.706.08710.706.08710.706.08710.706.087    
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 BudgetBudgetBudgetBudget 2012 2012 2012 2012 2012201220122012    2011201120112011    
    (ikke revideret)  
Note  t.kr. kr. kr. 
 

 12 

1. Projekter med GAUProjekter med GAUProjekter med GAUProjekter med GAU----tilskud:tilskud:tilskud:tilskud:          
        
 Afholdte projektudgifter 2012  6.910  6.446.175  9.727.468 

   6.910     6.446.175     9.727.468 
        
 Forventet tilskud 2012  3.400  3.400.000  4.425.000 
 Danmarks Eksportråd  0  720.093  2.482.188 
 Tilskud EU projekt  250  0  0 
 Øvrige indtægter projekter   3.260  2.014.060  2.813.864 

   6.910     6.134.153     9.721.052 
        
 Egenfinansiering Egenfinansiering Egenfinansiering Egenfinansiering 2012201220122012        0     312.022     6.416 
        
        
        
2. Dattervirksomhed og associeret virksomhed:Dattervirksomhed og associeret virksomhed:Dattervirksomhed og associeret virksomhed:Dattervirksomhed og associeret virksomhed:        

   
FloraFloraFloraFloraddddania ania ania ania 

Marketing A/SMarketing A/SMarketing A/SMarketing A/S     
Danpot Data Danpot Data Danpot Data Danpot Data 

A/SA/SA/SA/S         

 Ejerskab  100%  50%   
 Ejerskab – kategori  Datter  Associeret  Samlet 
        
 Nominel værdi  500.000  500.000  1.000.000 

        
 Anskaffelsessum primo  920.375  2.500.000  3.420.375 
 Årets tilgang/afgang  0  0  0 

 Anskaffelsessum ultimo  920.375     2.500.000  3.420.375 
        
 Akkumuleret resultatandel:       
 Primo overført til nettoopskrivning  451.850  -92.457  359.393 
 Årets resultatandel efter skat  30.463  152.931  183.394 

   482.313     60.474  542.787 
        
 Bogført værdi 31. december Bogført værdi 31. december Bogført værdi 31. december Bogført værdi 31. december 2012201220122012        1.402.688     2.560.474  3.963.162 
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3. Egenkapital:Egenkapital:Egenkapital:Egenkapital:          
 Foreningens kapital primo    8.037.148  8.029.409 
 Overført af årets resultat    -19.239  -492.261 
 Modtaget udbytte    0  500.000 

     8.017.909  8.037.148 

        
 Reserver for opskrivning efter den indre værdis metode     
 Overført resultatandel primo    359.393  1.098.343 
 Overført af årets resultat    183.394  -238.950 
 Udbetalt udbytte    0  -500.000 

     542.787  359.393 

        
        
 Egenkapital ultimoEgenkapital ultimoEgenkapital ultimoEgenkapital ultimo                8.560.696  8.396.541 
 


