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æedmark 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til anpartshaverne i Growing Trees Network Global ApS 

Konklusion 

Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Growing Trees Network Global ApS for regnskabsåret l. 
januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og 
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efterårsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passi 
ver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regn 
skabsåret l. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder 
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be 
skrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet". Vi er 
uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etis 
ke 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 indsamlingsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel 
sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af indsamlingsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbej 
de indsamlingsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen en 
ten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at 
gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden væsent 
lig 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 yderlige 
re krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlin 
formationer 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 indsamlingsregnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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 indsamlingsregnskabet, uan 
set om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reak 
tion 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 besvi 
gelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af in 
tern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re 
visionshandlinger, 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. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af indsamlingsregnskabet på grundlag af regnskabs-. 
princippet 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 usikker 
hed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i 
indsamlingsregnskabet 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 sel 
skabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af indsamlingsregnskabet, her 
under noteoplysningerne, samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende transak 
tioner 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 betydeli 
ge mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om indsamlingsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

I tilknytning til vores revision af indsamlingsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen 
og den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 
indsamlingsregnskabet 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 hen 
hold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med indsamlingsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har 
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Aarhus, den 21. juni 2021 

Redmark 
Statsautoriseret Revisionspartnerselska b 
CVR-nr. 29 44 27 89 

~e~ 
statsautoriseret revisor 
mne41385 
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Selskabsoplysninger 

Selskabet Growing Trees Network Global ApS 

Norddigesvej 2, l. th. 

8240 Risskov 

CVR-nr.: 

Regnskabsår: 

40 33 37 97 

l. januar - 31. december 

Direktion Lars Heiselberg Vang Jensen 

Kim Nielsen 

Revision Redmark 

Statsautoriseret Revis ions partnerselskab 

Sommervej 31C 

8210 Aarhus V 
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Ledelsesberetning 

Selskabets væsentligste aktiviteter 

Selskabets formål er salg af træer og skovrejsning af folkes kove i ind- og udland samt dermed beslægtet 
virksomhed. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets nettoomsætning udgør 3.550.551 kr. mod 636.888 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat 
udgør 6.345 kr. mod 2.722 kr. sidste år. 

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Året har været præget af stor stigning i interessen for 
at donere træer til rejsning af nye Folkeskove i Danmark. 

Omsætning er steget med 457% fra kr. 636.888 i 2019 til kr. 3.550.551, og af denne omsætning bliver 
80% udbetalt til projektejerne hos kirker, kommuner eller Naturstyrelsen. Af specifikationer til 
regnskabet fremgår det, at vores administrationsprocent er 22,21, hvilket skyldes, at et par 
ekstraordinære indtægter (ikke donationer) er medregnet i omsætningen. 

Foranlediget af det kraftigt stigende antal donationer og projekter, og for at være bedst muligt rustet til 
at håndtere den kraftigt stigende efterspørgsel og kompleksitet, har det været nødvendigt at investere i 
et CRM-system fra Salesforce. Med licensen doneret af Salesforce, samt 50 udviklingstimer doneret af 
konsulenthuset Fluido, er det lykkes at holde investeringen på et lavt niveau. 

For 2021 forventes omsætningen at stige til det tredobbelte og det samme gør antallet af nye 
Folkeskovsprojekter, bl.a. som følge af nye koncepter, hvorfor investeringen i (RM-systemet er en 
nødvendighed for at bevare overblik og effektivitet. 

Gældsforpligtelsen på kr. 1.584.017 skyldes, at en stor del af donationerne er modtaget i 2020, men at 
rejsningen af de konkrete Folkeskove, og dermed afregningen, foretages i løbet af 2021. 

Vores klode har brug for langt mere skov og vi glædes over den stigende interesse fra virksomheder for 
at plante træer som bidrag til at bekæmpe klimaforandringerne. 
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Resultatopgørelse l. januar - 31. december 

Note 2020 2019 

1 Nettoomsætning 3.550.551 636.888 
2 Uddelinger -2.762.040 -545.905 
3 Andre eksterne omkostninger -580.495 -85.196 

Bruttoresultat 208.016 5.787 

7 Personaleomkostninger -195.008 o 
Resultat før finansielle poster 13.008 5.787 

8 Øvrige finansielle omkostninger -4.617 -359 

Resultat før skat 8.391 5.428 

Skat af årets resultat -2.046 -2.706 

Årets resultat 6.345 2.722 

Forslag til resultatdisponering: 

Overføres til overført resultat 6.345 2.722 

Disponeret i alt 6.345 2.722 
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Balance 31. december 

Aktiver 

Note 2020 2019 

Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 505.344 116.782 
Tilgodehavender i alt 505.344 116.782 

Likvide beholdninger 1.481.752 424.865 

Omsætningsaktiver i alt 1.987.096 541.647 

Aktiver i alt 1.987.096 541.647 
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Balance 31. december 

Passiver 

Note 2020 2019 

Egenkapital 

Virksomhedskapital 50.000 50.000 
Overført resultat 9.067 2.722 
Egenkapital i alt 59.067 52.722 

Gældsforpligtelser 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.584.017 394.624 
Selskabsskat 4.752 2.706 
Anden gæld 339.260 91.595 
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.928.029 488.925 

Gældsforpligtelser i alt 1.928.029 488.925 

Passiver i alt 1.987.096 541.647 
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Egenkapitalopgørelse 

Virksomhedska- 
pital Overført resultat I alt 

Egenkapital l. januar 2020 50.000 2.722 52.722 

Årets overførte overskud eller underskud o 6.345 6.345 

50.000 9.067 59.067 
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Noter 

2020 2019 

l. Nettoomsætning 

Donation, Danmark 3.062.489 453.394 
Donation, Ghana 83.830 183.494 
Donation, udland 122.628 o 
Donation, EU 191.604 o 
Konsulenthonorar 90.000 o 

3.550.551 636.888 

2. Uddelinger 

Etablering af skov i Danmark 
Etablering af skov i Ghana 

2.694.976 
67.064 

388.624 
157.281 

2.762.040 545.905 

3. Andre eksterne omkostninger 

Salgsomkostninger, jf. note 4 
Lokaleomkostninger, jf. note 5 
Administrationsomkostninger, jf. note 6 

18.785 
52.800 

508.910 

10.189 
o 

75.007 

580.495 85.196 

4. Salgsomkostninger 

Restaurationsbesøg o 1.202 
Rejser 9.305 748 
Annoncer 9.480 8.239 

18.785 10.189 

5. Lokaleomkostninger 

Husleje 52.800 o 
52.800 o 
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Noter 

2020 2019 

6. Administrationsomkostninger 

Kontorartikler 1.390 o 
lt-omkostninger 12.383 o 
Mindre nyanskaffelser 9.518 o 
Porto og gebyrer 4.939 3.242 
Revisorhonorar 13.500 6.000 
Revisorhonorar, rest sidste år 13.100 o 
Advokat o 14.670 
Internet o 4.698 
Konsulentbistand 399.800 5.000 
Honorar til projektleder og hjælpere i Ghana 44.589 37.260 
Brændstof 2.730 700 
Tab på debitorer 2.800 o 
Øvrige omkostninger 4.161 3.437 

508.910 75.007 

7. Personaleomkostninger 

Lønninger og gager 171.382 o 
Pensioner 19.845 o 
Andre omkostninger til social sikring 3.781 o 

195.008 o 

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 1 o 

8. Øvrige finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger 4.617 359 

4.617 359 
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Anvendt regnskabspraksis 

Indsamlingsregnskabet for Growing Trees Network Global ApS er aflagt i overensstemmelse med års 
regnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge 
enkelte regler for klasse e-virksomheder. 

Indsamlingsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges danske 
kroner. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet 
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoom 
sætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 

Vareforbrug 

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt 
årets forskydning i varebeholdninger. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame samt administration. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost 
ninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtag 
ne godtgørelser fra offentlige myndigheder. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn 
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser un 
der acontoskatteordningen mv. 

Skat af årets resultat 

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgø 
relsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan 
henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. 

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden 
har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle akti 
ver, hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være 
indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er vær 
diforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforrin 
get, foretages nedskrivning på individuelt niveau. 

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt ni 
veau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres 
primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets og koncer 
nens kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat base 
ret på historiske tabserfaringer. 

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nu 
tidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sik 
kerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende 
eller portefølje. 

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger. 

Selskabsskat 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 og for betalte 
acon-tos katter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn 
skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte an 
vendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværd i. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balan 
cedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Æn 
dring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra 
poster, der føres direkte på egenkapitalen. 

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. 

Gældsforpligtelser 
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret 
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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