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Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for
Growing Trees Network Foundation S/I.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet
et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2019 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Risskov, den 5. oktober 2020

Bestyrelse

Lars Heiselberg Jensen

Kim Nielsen

Kim Agerfeldt Sommer

Formand

Næstformand, kasserer

Betyrelsesmedlem
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Vi er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i
overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf.
bekendtgørelsens § 8, stk. 3.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Ledelsen i Growing Trees Network Foundation S/I
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Growing Trees Network Foundation S/I for regnskabsåret 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 institutionens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 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 institutionen 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 institutionens 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 institutionen, 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.

Growing Trees Network Foundation S/I · Årsrapport for 2019

2

Penneo dokumentnøgle: H1HQK-6V27Z-YL3VA-PQEF1-BTQE1-QBI7I

Grundlag for konklusion

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

·

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 institutionens 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
institutionens 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 institutionen 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.
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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:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.
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Aarhus, den 5. oktober 2020

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Tim Dürr Nielsen
statsautoriseret revisor
mne41385
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Institutionsoplysninger

Institutionen

Growing Trees Network Foundation S/I
Norddigesvej 2, 1. th
8240 Risskov

Bestyrelse

CVR-nr.:

37 36 07 91

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Lars Heiselberg Jensen, Formand
Kim Nielsen, Næstformand, kasserer
Kim Agerfeldt Sommer, Betyrelsesmedlem
Redmark
Penneo dokumentnøgle: H1HQK-6V27Z-YL3VA-PQEF1-BTQE1-QBI7I

Revision

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Sommervej 31C
8210 Aarhus V
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Ledelsesberetning

Institutionens væsentligste aktiviteter
Growing Trees Network Foundations overordnede formål er at yde støtte til rejsning af nye skove til
sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2 reduktion.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen af Growing Trees Network Foundation anser årets resultat som værende tilfredsstillende
under omstændighederne. For at kunne leve op til forpligtelserne og ansvaret forbundet med
deltagelsen i TV2 og DN’s indsamlingsshow Danmark Planter Træer, var det nødvendig at ansætte
yderligere personale, samt flytte ind på et lidt større kontor. Øgede rejse- og mødeaktivitet, deltagelse i
planteevent over hele landet, samt en nødvendig optimering af interne processer, har ligeledes bidraget
til uundgåelig stigning i omkostningerne.
Ovenstående, kombineret med en intern forventning til et lidt større indsamlingsresultat fra Danmark
Planter Træer, har gjort at 2019 endte i et negativt resultat.
Det har vi allerede taget konsekvensen af og reduceret medarbejderstaben, samt lavet
virksomhedsoverdragelse af en ansat til søsterorganisationen Growing Trees Network Global som
modtager donationer fra virksomheder. En række af omkostningerne, såsom husleje og andre
administrative omkostninger er ligeledes overtaget af Growing Trees Network Global. Initiativerne skal
hurtigst muligt sikre balance i regnskabet.
I 2019 er der modtaget donationer fra private via vores donations side på www.growingtrees.dk,
bankoverførsler, samt MobilePay.
Den 1. april 2019 ændrede vi donationsprisen på ét træ fra kr. 20 til kr. 14, hvilket betød at
administrationsprocenten ligeledes ændredes fra 20% til 14,28%.
Det betyder, at for hvert træ der doneres, bliver der gennemsnitligt for året givet 85,05% videre til
projektejerne, som er enten kommuner, Naturstyrelsen eller kirker.
De folkeskovs rejsninger der er godkendt til støtte fra Danmark Planter Træer afregnes når skoven er
etableret. Nødvendig dokumentation fremsendes til os, hvorefter støttebeløbet udbetales fra DN til os
som vi sender ubeskåret videre. For 2019 beløb det sig til kr. 631.632.
Vi garanterer som altid, at når ét træ doneres plantes ét træ.
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Årets donationer udgør 287.803 kr. mod 109.158 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør
-180.524 kr. mod -24.281 kr. sidste år.

Note
1
2

3

2019

2018

Donationer
Øvrige indtægter
Omkostninger til skovrejsning
Uddelinger
Andre eksterne omkostninger

287.803
2.443.134
-631.632
-244.777
-310.432

109.158
0
0
-87.326
-46.113

Bruttoresultat

1.544.096

-24.281

Personaleomkostninger

-1.723.253

0

-179.157

-24.281

-1.367

0

-180.524

-24.281

Disponeret fra overført resultat

-180.524

-24.281

Disponeret i alt

-180.524

-24.281

Driftsresultat
Øvrige finansielle omkostninger
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Balance 31. december
Aktiver
Note

2019

2018

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

288.891
11.563

1.698
11.563

Tilgodehavender i alt

300.454

13.261

Likvide beholdninger

297.925

153.696

Omsætningsaktiver i alt

598.379

166.957

Aktiver i alt

598.379

166.957
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Omsætningsaktiver

Balance 31. december
Passiver
Note

2019

2018

Kapital
Overført resultat

30.000
-165.035

30.000
15.489

Egenkapital i alt

-135.035

45.489

Hensat til uddelinger

316.787

75.772

Hensatte forpligtelser i alt

316.787

75.772

Anden gæld

9.130

0

Langfristede gældsforpligtelser i alt

9.130

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

45.301
362.196

45.696
0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

407.497

45.696

Gældsforpligtelser i alt

416.627

45.696

Passiver i alt

598.379

166.957

Egenkapital
5
6

7

Gældsforpligtelser

8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

9

Eventualposter
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Hensatte forpligtelser

Noter

109.158

287.803

109.158

1.503.986
44.816
262.700
631.632

0
0
0
0

2.443.134

0

1.465.223
246.104
11.926

0
0
0

1.723.253

0

4

0

3.553
5.047
20.748
13.926
8.206
15.625
3.125
8.125
10.250
6.400
1.751
82.500
10.724
7.513

23.588
8.824
0
458
2.543
7.500
0
0
0
3.200
0
0
0
0

197.493

46.113

Øvrige indtægter
Administrationsbidrag Danmark Planter Træer
Tilskud til drift (Slotsstyrelsen)
TV2 Danmark A/S
DPT folkeskovsprojekter tilskud (100% afregnet)

3.

287.803

Donationer
Donationer

2.

2018

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

4.

Administrationsomkostninger
Kontorartikler
Edb-omkostninger
Mindre nyanskaffelser
Telefon
Porto og gebyrer
Revisorhonorar
Revisorhonorar, rest sidste år
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance
Økonomisk og skattemæssig rådgivning
Kontingenter
Arbejdsskadeforsikring
Rejse- og befordringsgodtgørelse
Honorar til projektleder og hjælpere i Ghana
Øvrige omkostninger
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1.

2019

Noter
31/12 2018

30.000

30.000

30.000

30.000

15.489
-180.524

39.770
-24.281

-165.035

15.489

75.772
241.015
0

71.942
87.326
-83.496

316.787

75.772

Kapital
Kapital 1. januar 2019

6.

Overført resultat
Overført resultat 1. januar 2019
Årets overførte overskud eller underskud

7.

Hensat til uddelinger
Hensat til uddelinger 1. januar 2019
Årets hensættelse til uddelinger
Årets uddelinger

Indsamlingsresultatet er endnu ikke anvendt, hvorfor der inden et år fra regnskabsaflæggelsen
eftersendes en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til Indsamlingsnævnet, jf. § 9,
stk. 4, jf. § 8, stk. 7 i indsamlingsbekendtgørelsen.

8.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Institutionen har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

9.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Institutionen har ingen eventualforpligtelser.
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5.

31/12 2019

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Growing Trees Network Foundation S/I er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Donationer
Donationer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Øvrige indtægter
Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes
modtaget. Øvrige indtægter omfatter tilskud m.v.
Omkostninger til skovrejsning
Omkostninger til skovrejsning omfatter omkostninger til fordeling til projekterne i Danmark Planter
Træer.
Uddelinger
Uddelinger omfatter årets uddelinger samt afsat uddelinger for året.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Growing Trees Network Foundation S/I · Årsrapport for 2019

12

Penneo dokumentnøgle: H1HQK-6V27Z-YL3VA-PQEF1-BTQE1-QBI7I

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til institutionens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter beløb afsat til uddelinger.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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