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Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Årsrapport 2020/21

Foreningsoplysninger

Foreningen:
Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti
c/o Niko Grünfeld
Christiansborg Slotsplads 1 
1218 København K 

Cvr.nr.: 41 50 00 69
Hjemsted: København
Regnskabsår: 7. juli 2020 - 31. december 2021

Bestyrelse: Aima Nadeem (forperson)
Ivan Taha Ali (næstforperson)
Niko Høck Grünfeld (Kasserer)
Sikander Malik Siddique 
Susanne Zimmer
Søren Oliver Wulff Jørgensen

Revisor: Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Søndergade 7
4130 Viby Sjælland
Telefon 46 49 85 01   www.grantthornton.dk

Pengeinstitut: Jyske Bank
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Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Årsrapport 2020/21

Ledelsespåtegning

København, den 6. maj 2022

Bestyrelse:

Årsrapporten indstilles til landsmødets godkendelse.

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2020/21 for Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne samt efter principper, som er tilnærmet 
bestemmelserne i årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at 
årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Aima Nadeem               Ivan Taha Ali               Niko Høck Grünfeld

Sikander Malik Siddique               Susanne Zimmer               Søren Oliver Wulff Jørgensen
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Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Årsrapport 2020/21

Den uafhængige revisors erklæring

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Til bestyrelsen i Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

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 for nødvendig for 
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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 brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Vi har revideret årsregnskabet for Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti for regnskabsåret 7. juli 2020 - 31. 
december 2021 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes efter vedtægter samt efter principper, som er tilnærmet bestemmelserne i 
årsregnskabsloven.

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.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 7. juli 2020 - 31. 
december 2021 i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis, som beskrevet under afsnittet anvendt 
regnskabspraksis.

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 krav. Det er vores 
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Grundlag for konklusion
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Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Årsrapport 2020/21

Viby, den 6. maj 2022

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

CVR-nr. 34 20 99 36

MNE nr.: 45866

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.

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 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 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.

Brian Bay
Statsautoriseret revisor

Grant Thornton

Side 6





Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Årsrapport 2020/21

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
Finansielle poster omfatter renter.

Gældsforpligtelser

RESULTATOPGØRELSEN

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser i henhold 
til de beskrevne regnskabsprincipper for de enkelte regnskabsposter.

Aktiver og forpligtelser måles principielt til kostpris, eller til dagsværdi, hvis denne værdi er lavere end kostprisen.

Indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Likvide beholdninger måles til nominel værdi, og omfatter indestående i banken.

Gæld måles til den nominelle værdi på balancedagen.

Likvide beholdninger

Indtægter medtages i regnskabet på grundlag af de faktiske indbetalinger. 

Tilgodehavender måles til nominel værdi.

Indtægter

Generelt om indregning og måling:

Omkostninger

Finansielle poster

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti for 2021 er aflagt i overensstemmelse med 
vedtægter samt efter principper, som er tilnærmet bestemmelserne i årsregnskabslovens klasse A.

BALANCEN

Tilgodehavender

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket 
hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Egenkapital
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Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Årsrapport 2020/21

Resultatopgørelse for 7. juli 2020 - 31. december 2021

2020/21
Note kr.

Indtægter

Medlemskontingenter 127.898
Donationer over 21.300 kr 1 1.360.000

Indtægter i alt 1.487.898

Omkostninger
Møder 6.632
Kursuser mv. 500
Rejser 5.034
kampagner og PR 1.249.752
Afvokat og konsulenter 33.538
Revisionshonorar 40.000
Driftsomkostninger 103.871

Udgifter i alt 1.439.327

Resultat før finansielle poster 48.571

Finansielle omkostninger
Gebyrer 10.655
Renteudgifter 1.508

Årets resultat 36.408

Resultatdisponering
Overført resultat 36.408
Disponeret i alt 36.408
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Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Årsrapport 2020/21

Balance pr. 31. december 2021

AKTIVER
2021

Note kr.
OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender
Andre tilgodehavender 1.475

1.475

Likvide beholdninger
Jyske bank 79.674

79.674

Omsætningsaktiver i alt 81.149

AKTIVER I ALT 81.149
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Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Årsrapport 2020/21

Balance pr. 31. december 2021

PASSIVER
2021

Note kr.

EGENKAPITAL
Overført resultat 36.408

Egenkapital i alt 36.408

Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditorer 40.000
Merkur Bank 953
Anden gæld 3.788

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 44.741

Gældsforpligtelser i alt 44.741

PASSIVER I ALT 81.149
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Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Årsrapport 2020/21

Noter til årsregnskabet

1 Følgende personer, organisationer og virksomheder har givet bidrag for beløb over 21.300 kr.:

Sikander Siddique
Human Act
Tim Hansen
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