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Egå, d. 10. april 2019

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2018 - 31. december 

2018 for Lovespring.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Andreas Papadakis Tom Deichmann

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. 

december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktion:

Andreas Papadakis

Daglig leder

Bestyrelse:
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Aarhus N, d. 10. april 2019

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard om opstilling af finansielle 

oplysninger, ISRS 4410.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med at udarbejde 

og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske 

krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af 

årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke 

forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at 

opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er 

udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Lovespring

Vi har opstillet årsregnskabet for Lovespring for regnskabsåret 2018 på grundlag af selskabets bogføring og 

øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

DLBR Revision, Godkendt revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 32 45 11 95

Jens Faurholt

Registreret revisor

mne33755
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LEDELSESBERETNING

Foreningens væsentligste aktivitet

LoveSpring er vand for vand – vi sælger flaskevand og donerer hele vores overskud til humanitære 

brøndprojekter i udviklingslande. Vi ønsker at bidrage til verden, og derfor produceres alle vores produkter 

under CO2 neutrale forhold, så du kan nyde en naturlig drik, med god samvittighed.
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ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 

finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder 

afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og 

aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, 

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 regnskabspost nedenfor.

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 eventuelle 

afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Årsrapporten for Lovespring for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 

klasse A-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter årets vareforbrug målt til kostpris med tillæg af eventuelle forskydninger i 

lagerbeholdningen, herunder nedskrivninger i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Eksterne omkostninger

  

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har 

fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i 

forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab 

på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til 

social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra 

offentlige myndigheder.
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ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Balancen

  

Materielle anlægsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 

med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og 

restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 5 år / 0-%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med 

fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 

indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
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ÅRSREGNSKAB

RESULTATOPGØRELSE FOR 2018

2018 2017

Note kr. kr.

Nettoomsætning 1.252.721 930.000

Vareforbrug -547.451 -597.730

Andre eksterne omkostninger -113.288 -166.505

Bruttofortjeneste 591.982 165.765

Personaleomkostninger 1 -157.725 -157.945

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 -5.000

Resultat af ordinær drift 434.257 2.820

Øvrige finansielle omkostninger -571 0

Årets resultat 433.686 2.820

Donationer 95.776 0

Overført resultat 337.910 2.820

I alt disponering 433.686 2.820

Resultatdisponering:
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ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

AKTIVER

2018 2017

Note kr. kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0

Materielle anlægsaktiver 0 0

Anlægsaktiver 0 0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0

Tilgodehavender 0 0

Likvide beholdninger 700.154 282.339

Omsætningsaktiver 700.154 282.339

Aktiver 700.154 282.339

Anlægsaktiver:

Omsætningsaktiver:
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

PASSIVER

2018 2017

Note kr. kr.

Overført resultat 528.308 190.398

Egenkapital 528.308 190.398

Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.000 2.000

Anden gæld 2 167.846 89.941

Kortfristede gældsforpligtelser 171.846 91.941

Gældsforpligtelser 171.846 91.941

Passiver 700.154 282.339

Oplysning om eventualforpligtelser 3

ÅRSREGNSKAB
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ÅRSREGNSKAB

EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2018

Overført 

resultat I alt

kr. kr.

Primo 190.398 190.398

Årets resultat 337.910 337.910

Ultimo 528.308 528.308



11Lovespring

NOTER

2018 2017

kr. kr.

Lønninger 154.756 151.118

Omkostninger til social sikring 2.969 6.827

Personaleomkostninger 157.725 157.945

Gennemsnitligt antal ansatte 1 1

Skyldig moms og afgifter 163.496 85.350

Skyldig løn, A-skatter og sociale bidrag mv 4.350 4.591

Anden gæld 167.846 89.941

ÅRSREGNSKAB

Note 1: Oplysning om personaleomkostninger

Note 2: Oplysning om anden gæld

Note 3: Oplysning om eventualforpligtelser

Foreningen har indgået en leasingaftale med der løber frem til 1. juni 2022. Den samlede leasingforpligtelse 

udgør 82 tkr.


