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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2018 for
Foreningen Plastic Change.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med almindelig praksis for foreninger.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
København, den 15. marts 2019
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til bestyrelsen i Plastic Change
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Plastic Change for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med almindelig praksis for foreninger.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med almindelig praksis for
foreninger.
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 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 almindelig praksis for foreninger. 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 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 ledelsen
enten har til hensigt at likvidere foreningen, 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.
Fejlinformationer 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.
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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 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 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 til-strækkelige, 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 ledelsen 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.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 15. marts 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Michael Søby
Statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING
Foreningens hovedaktiviteter
Plastic Change arbejder for et miljø uden plastikforurening. Det gør vi overordnet fortalt under tre
overskrifter: Dokumentation, formidling og løsninger. Se årsberetningen for uddybning og detaljer.
Vores arbejde blev i 2018 hædret med Svend Auken prisen, National Energy Globe Award og en
indstilling til Nordisk Råds miljøpris.
2018 var et år med fortsat stigende fokus på plastikproblematikken fra alle interessenter – nationalt,
internationalt, politisk og ift. engagement fra befolkning til beslutningstagere. Det har Plastic Change
været med til at sikre, bl.a. ved fortsat at styrke kommunikationen, synligheden, interessen og
engagementet. I efteråret undersøgte vi, i samarbejde med AnalyseDanmark, danskernes forhold til,
hvilket bl.a. gjorde det klart at 99% af danskerne mener, at det er meget vigtigt eller vigtigt, at der
bliver gjort noget mod plastikforureningen. Vi har været meget aktive på flere sociale
medieplatforme. Antallet af følgere på den danske og internationale Facebookside er fortsat steget og
vi vækstede fra 2.900 til 7.200 følgere på Instagram i 2018. Samtidig har vi fremmet vores sag på både
radio, tv og i aviser og været i direkte kontakt og dialog rundt i landet, bl.a. via og ved udstillinger,
debatter, foredrag – f.eks. ved Naturmødet, Folkemødet, partnerevents og ved diverse
strandrensninger – bl.a. World Cleanup Day, som Plastic Change koordinerede i Danmark, hvor mindst
4.500 danskere ryddede miljøet for især plastik.
Internationalt har vi bl.a. afholdt en TEDx talk i Shanghai og opnået UNEP akkreditering i 2018, hvilket
betyder at vi fremover har observatørstatus på FN-niveau. I 2018 opnåede Plastic Change optagelse i
styregruppen for bevægelsen BreakFreeFromPlastic, der tæller ca. 1400 medlemmer fra hele verden.
Arbejdet omkring dokumentation fokuserede bl.a. på spild af pellets og afslutning af en ekspedition,
for bl.a. at tage prøver af havvand. Vi samarbejdede også med en hollandsk organisation der via en
ekspedition i danske farvande testede vandet for plastik og gjorde opmærksom på den omsiggribende
plastikforurening.
Arbejdet med løsninger skete i 2018 i høj grad fortsat via Projekt ”Et hav af muligheder”, et treårigt
projekt der udføres i samarbejde med Det Økologiske Råd og Plastindustrien, med samlet støtte fra
Velux Fonden & Villum Fonden på DKK 8,9 mill. Projektets fire delprojekter startede op i 2016. I 2018
afsluttede vi projektet regnskabsmæssigt, med nogle få restaktiviteter til gennemførsel i 2019.
Vi har derudover bl.a. udvidet vores samarbejde med virksomheder, der fremmer løsninger på
plastikspildet, arbejdet for en ambitiøs EU plastikstrategi og for en ambitiøs Dansk
Plastikhandlingsplan.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Plastic Change har udviklet forretningen betragteligt i 2018, der var første hele år (ud af fem) med
basisstøtte til udvikling af organisationen fra Tuborgfondet, VELUX fonden og VILLUM fonden. Et team
af medarbejdere udviklede, afprøvede og gennemførte fra starten af 2018 strategi, forretning/
fundraising, administrative og organisatoriske systemer, medlemsarbejde og arbejdet med
dokumentation, løsninger og engagement. I august flyttede organisationen til nye, mere rummelige
lokaler på Islands Brygge.
Resultat
Foreningen havde i 2018 indtægter på DKK 8.707.072. Omkostningerne, eksklusive finansielle poster,
beløb sig til DKK 8.457.960. Vi kommer ud af 2018 med et overskud på DKK 247.549 og en egenkapital
på DKK 78.807.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
foreningens finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2018

2017

kr.

kr.

INDTÆGTER..............................................................

1

8.707.072

7.439.396

Personaleomkostninger.................................................
Andre eksterne omkostninger..........................................

2
3

-5.340.034
-3.117.926

-3.150.531
-3.951.095

249.112

337.770

0
-1.563

128
-2.710

247.549

335.188

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

247.549

335.188

I ALT.......................................................................

247.549

335.188

DRIFTSRESULTAT........................................................
Andre finansielle indtægter............................................
Andre finansielle omkostninger .......................................
ÅRETS RESULTAT........................................................

4
5

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
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BALANCE 31. DECEMBER
2018
kr.

2017
kr.

Lejedepositum...........................................................
Finansielle anlægsaktiver.............................................

197.999
197.999

32.500
32.500

ANLÆGSAKTIVER........................................................

197.999

32.500

AKTIVER

Note

Andre tilgodehavender..................................................
Tilgodehavender........................................................

6

1.751.067
1.751.067

130.911
130.911

Likvider....................................................................
Likvide beholdninger ..................................................

7

319.748
319.748

3.092.600
3.092.600

OMSÆTNINGSAKTIVER.................................................

2.070.815

3.223.511

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

2.268.814

3.256.011

Egenkapital primo.......................................................
Årets resultat.............................................................

-168.742
247.549

-503.930
335.188

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

78.807

-168.742

100.000
719.323
922.537
448.147
2.190.007

2.750.000
104.315
570.438
0
3.424.753

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

2.190.007

3.424.753

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

2.268.814

3.256.011

PASSIVER

Modtaget forudbetalinger..............................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser...........................
Anden gæld...............................................................
Periodeafgrænsningsposter............................................
Kortfristede gældsforpligtelser......................................

Eventualposter mv.

8
9

10
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NOTER
2018
kr.
Indtægter
Donationer og gaver.....................................................
Medlemskaber............................................................
Sponsorater...............................................................
Foredrag...................................................................
Diverse indtægter.......................................................
Projektbevillinger:
-Udviklingsprojekt, Velux/Villum & Tuborg.........................
-Et hav af muligheder, Veluxfonden..................................
-Øvrige mindre bevillinger.............................................

Personaleomkostninger
Lønninger.................................................................
ATP, arbejdsgiver........................................................
Øvrige personaleomkostninger ........................................

Den samlede udgift til lønninger udgøres af løn til ledelse og
ansatte i Plastic Chance, og løn til projekter, som i år 2018
udgør kr. 697.039. I posten er også medtaget pensioner, feriepenge/regulering af feriepengforpligtelse, honorarer til
eksterne fordragsholdere m.v. Endeligt er lønrefusioner modregnet.

2017
kr.

Note
1

720.239
175.719
901.073
91.765
52.710

419.183
130.132
167.884
270.140
169.181

4.630.003
2.048.028
87.535

2.250.000
4.027.876
5.000

8.707.072

7.439.396

5.242.535
33.008
64.491

3.067.342
24.402
58.787

5.340.034

3.150.531

2
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NOTER

Note
Andre eksterne omkostninger
Drift og vedligeholdelse af båd inkl. gastepenge...................
Projekter med samarbejdspartnere ( "Et hav af muligheder") ...
Testudstyr ................................................................
Materiale køb til forsøg.................................................
Plastsortering.............................................................
Annoncer og reklamer ..................................................
Rejseomkostninger......................................................
Småanskaffelser..........................................................
Kontorartikler............................................................
Porto og gebyrer.........................................................
Advokat....................................................................
Revision, herunder projekterklæring samt regnskabsmæssig
assistance og rådgivning vedrørende moms.........................
Hjemmeside..............................................................
Repræsentation..........................................................
Abonnementer og kontingenter.......................................
Forsikringer...............................................................
Møder, messer, udstilling og arrangementer........................
Udvikling..................................................................
Husleje....................................................................
El, vand og varme.......................................................
Inventar og andre småanskaffelser mv...............................
IT-omkostninger..........................................................
Telefonudgifter..........................................................
Outsourcet bogføring- og løn assistance.............................
Diverse udgifter/øredifferencer.......................................

Andre finansielle indtægter
Pengeinstitutter, renteindtægt.......................................

Andre finansielle omkostninger
Kreditorer, renteudgift.................................................

3
736
1.240.645
50.124
77.511
12.350
138.944
48.946
400
21.736
10.753
10.133

-23.460
2.559.656
15.358
221.149
4.972
66.014
167.239
33.288
41.763
12.598
0

93.995
75.722
8.500
23.542
37.225
488.169
38.389
381.564
4.586
120.678
198.206
14.102
20.555
415

30.750
1.363
8.635
14.703
25.348
460.195
5.979
100.118
0
110.977
94.449
0
0
1

3.117.926

3.951.095

0

128

0

128

1.563

2.710

1.563

2.710

4

5
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NOTER
Note
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende restudbetaling projekt "Et hav af muligheder"
mm.........................................................................
Debitorer, sponsorater..................................................
Diverse tilgodehavender................................................

Likvider
Indestående i pengeinstitutter........................................
Kassebeholdning.........................................................

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Øvrige skyldige omkostninger..........................................
Skyldige omkostninger projekt "Et hav af muligheder"............
Kreditorer m.v...........................................................
Hensat revision...........................................................

Anden gæld
A-skat og AM-bidrag.....................................................
ATP og sociale udgifter.................................................
Feriepengeforpligtelse..................................................
Skyldige feriepenge.....................................................
Skattekonto...............................................................
Moms.......................................................................

6
999.600
692.875
58.592

62.182
62.209
6.520

1.751.067

130.911

319.657
91

3.092.473
127

319.748

3.092.600

16.297
494.321
178.705
30.000

89.315
0
0
15.000

719.323

104.315

151.089
11.328
555.861
8.316
1
195.942

242.294
8.520
233.672
36.273
49.679
0

922.537

570.438

7

8

9

Eventualposter mv.
Foreningen har indgået huslejeaftale med en årlig husleje på 382.000 kr. Aftalen er
uopsigelige af begge parter frem til 31. juli 2020. Herefter er der er en opsigelsesperiode på 6
mdr. Den samlede forpligtelse for foreningen udgør 795.000 kr.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for Plastic Change for 2018 er aflagt i overensstemmelse med almindelig praksis for
foreninger.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen og består af tilskud fra fonde samt donationer fra privat
personer og virksomheder.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, ekspeditioner mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Gældsforpligtelser
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.

