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Ledelseserklæring
Hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 13. maj - 31. december
2019 for De Grønne.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle
stilling samt resultatet.
Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 19. september 2020

Hovedbestyrelsen

Jonas Holm
formand

Nicolai Wichmann
kasserer

Jakob Rousøe
næstformand
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Den uafhængige revisors erklæring
Til ledelsen i De Grønne
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for De Grønne for regnskabsåret 13. maj - 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 foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 13. maj - 31. december
2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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 selskabet 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 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, med mindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, 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 regnskabsbrugeren træffer på grundlag af årsregnskabet.
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
selskabets 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.
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• 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 selskabets 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 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 noteoplysninger,
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 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 væsentlig 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.

Skodsborg, den 9. september 2020

REVINORD
Kettebakken 11
2942 Skodsborg
Cvr 16347299

René Georg Sørensen
Godkendt revisor
mne 17730
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Ledelsesberetning - Formandens beretning
Hovedaktivitet
De Grønne er et grønt socialliberalt parti, hvis primære mission er at bidrage til en dramatisk acceleration af den
grønne omstilling på en økonomisk ansvarlig måde. De Grønne ønsker gennem brede langvarige forlig at gøre
Danmark til en grøn vindernation, der går forrest og viser verden vejen til et fuldt bæredygtigt samfund.
Frem mod næste folketingsvalg vil De Grønne – udover at indsamle underskrifter – fremme den grønne omstilling
ved at bidrage til den offentlige politiske debat med konkrete politiske løsninger.
Partiets formål er:
• at fremme den grønne omstilling i Danmark og EU mest muligt på en økonomisk ansvarlig måde med det mål at
Danmark skal være netto nul-udleder af CO2 i 2040.
• at fremme, udvikle og forny de socialliberale værdier og idéer gennem debat, politikformulering og formidling
med særligt fokus på den grønne omstilling af samfundet og økonomisk forståelse.
• at fremme bæredygtig økonomisk vækst i Danmark og EU og gøre Danmark til et fuldt bæredygtigt samfund.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
2019 blev brugt på at opbygge en solid kerne af aktive medlemmer, etablere en stærk hovedbestyrelse, udvikle
politik, udvikle hjemmeside, etablere en profil på de sociale medier, deltage i den offentlige debat, eksperimentere
med on-line indsamling af vælgererklæringer via annoncering på de sociale medier samt forberede den officielle
lancering af partiet under navnet ”De Grønne”.
De Grønne havde pr 31. december 2019 30 medlemmer, heraf 5 studerende.
På et ekstraordinært landsmøde d. 6. februar 2020 blev det besluttet at skifte partinavn fra ”Grøn Kurs” til ”De
Grønne”, som blev officielt lanceret d. 20. februar.
2020 vil blive brugt på at øge kendskabsgraden til ”De Grønne”, opbygge antallet af medlemmer, udvide antallet
af rådgivere og politikudviklere, udvikle De Grønnes 2040-vision, udvikle De Grønnes politik, indsamle
vælgererklæringer via de sociale medier og via fysisk indsamling, som påbegyndes i september 2020, samt
påbegynde dialogen med mulige sponsorer.
Årsrapporten udviser et resultat, som forventet. Foreningen forventer i kommende regnskabsperiode et positivt
resultat.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke sket væsentlige begivenheder siden årsafslutningen, som vil kunne påvirke foreningens finansielle
stilling i negativ retning.
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Årsregnskab
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med
tilvalg af enkelte bestemmelser fra højere regnskabsklasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret fra sidste
år.
Generelt om indregning og måling
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 ressourcer 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 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 og
tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden perioderegnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
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.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, 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 omregnes til balancedagens valutakurs.
Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen
indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed
valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Kontingenter og bidrag m.v., og eksterne omkostninger er sammendraget i en post benævnt bruttofortjeneste med
henvisning til årsregnskabsloven § 32. Kontingenter og bidrag m.v. indregnes i resultatopgørelsen, når indbetaling
er registreret indgået, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Andre eksterne
omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer,
operationelle leasingaftaler m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social
sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra
offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og ej
realiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.
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Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger består af kontante beholdninger samt indestående på konti i pengesinstitutter. Aktivet er
underlagt begrænset risiko for værdiregulering.
Egenkapital - udbytte
Foreningen udbetaler ikke udbytte - positive nettoindtægter fra året, fremføres til afvikling af aktiviteter for
kommende år.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede
virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. I
finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelser på finansielle
leasingkontrakter. Gældsforpligtelser er målt til nettorealisationsværdi.

7

Resultatopgørelse
Note
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Resultat af foreningens aktiviteter
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Netto indtægter for året

1
2

2019
6.054
0
6.054
0
0
6.054
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Balance pr. 31. december 2019
Note

2019

AKTIVER
Andre tilgodehavender
Likvide beholdninger

0
12.304

Omsætningsaktiver i alt

12.304

AKTIVER I ALT

12.304

PASSIVER
Egenkapital primo
Foreningens netto indtægter for året
Egenkapital i alt
Anden gæld
Gældsforpligtelser i alt

0
6.054
6.054
3

12.304

PASSIVER I ALT
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v.

6.250
6.250
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Noter
1. Bruttofortjeneste

2019

Kontingenter
Bidrag, sponsorater m.v.
Indtægter i alt

6.823
30.361
37.184

Repræsentation
Markedsføring, facebook m.v.
Forplejning til møder
Gebyrer
Diverse
Advokat
Revision og regnskabsmæssig assistance
Ej fradragsberettiget omkostninger
Afholdte omkostninger i alt

0
19.949
430
2.251
0
2.250
6.250
0
31.130

Bruttofortjeneste

6.054

2. Personaleomkostninger
Der er ikke afholdt omkostninger til ansatte eller lignende i året.

3. Anden gæld
Hensat til revisor

4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v.
Ingen.

2019
6.250
6.250

