Grant Thornton
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø
CVR-nr. 34209936
T (+45) 33 110 220
www.grantthornton.dk

Foreningen
Cannabis Danmark
Årsrapport for 1. januar 2018 - 31. december 2018

Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling,
den / 2019

Dirigent

Medlem af Grant Thornton International Ltd
Medlem af RevisorGruppen Danmark

Indholdsfortegnelse

Side

Foreningsoplysninger

1

Årsrapportens godkendelse

2

Den uafhængige revisors erklæring

3

Anvendt regnskabspraksis

6

Årsregnskab for tiden 1. januar 2018 – 31. december 2018

7

Balance pr. 31. december 2018

8

Noter til årsrapporten

10

Foreningsoplysninger

Foreningen

Cannabis Danmark
CVR-nr.

Adresse

28 85 12 17

C/O Next Step By Bindslev
Bygmestervej 57, 1.
2400 København NV

Bestyrelse

Claus Bindslev
Lars Almblom
Lars Hvidfeldt
Per Falholt
Ritt Bjerregaard
Søs Egelind
Torben Lippert

Revisor

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø
Tlf: 33 110 220

1

Årsrapportens godkendelse
Bestyrelsespåtegning
Undertegnede har aflagt årsrapporten for 2018for foreningen Cannabis Danmark.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for regnskabsklasse A,
og tilpasset foreningens særlige forhold.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af foreningens aktiviteter i regnskabsåret 1. januar 2018 – 31. december 2018.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 16. maj 2019

Bestyrelsen

Claus Bindslev

Lars Almblom

Lars Hvidfeldt

Per Falholt

Ritt Bjerregaard

Søs Egelind

Torben Lippert
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i foreningen Cannabis Danmark.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for foreningen Cannabis Danmark for regnskabsåret 1. januar 2018 – 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance samt noter. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse
med bestemmelserne i årsregnskabsloven for regnskabsklasse A, og tilpasset foreningens særlige forhold.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
2018 – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, samt foreningens vedtægter.
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 erklæringens 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 regler og krav.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har med virkning for indeværende regnskabsår tilvalgt revision. Sammenligningstallene i årsregnskabet er derfor ikke revideret.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med foreningens vedtægter
og god regnskabsskik for foreninger som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere
foreningen eller 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 revisorerklæring 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 overen
stemmelse
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 regnskabet.
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 regnskabet, 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 ejerforeningens intern kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, og 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 revisorerklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet 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 revisorerklæring. 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Vi kommunikerer med ledelsen 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.

København, den 16. maj 2019
Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36
Anders Holmgaard Christiansen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 34111
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for regnskabsklasse A,
og tilpasset foreningens særlige forhold.
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Resultatopgørelse
Indtægter
I nettoomsætning indregnes medlemskontingenter, foredrag, indtægter fra partnerskaber, løntilskud samt donationer.
Der foretages ikke periodisering af medlemskontingenter og indtægter fra partnerskaber.
Omkostninger
Der foretages periodisering af alle væsentlige udgifter.
Alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, er udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningen er betalt af foreningen pr. 31. december 2018.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.
Balance
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi.
Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2018
Ikke revideret

2018
Note

2017

Indtægter
Medlemskontingent

136.389

29.009

Foredrag
Partnerskaber

23.419
400.000

0
0

25.780

0

18.984
604.572

133.308
162.317

9.769

0

12.653

0

550.000
5.350
4.848
10.000

0
0
0
0

7.667
2.793
1.100

326
3.107
0

931
5.008
610.119

0
5.457
8.890

-5.547

153.427

1.317

96

-6.864

153.331

18.433
-25.297

133.232
20.099

-6.864

153.331

Løntilskud
Donationer, låst til forskning

Omkostninger
Kontorhold
Rejseomkostninger og konferencer
Serviceaftale Next Step (herunder løn og personaleomkostninger til
sekretariat og sekretariatsleder)
Markedsføring
Inventar
Revision og regnskabsmæssig assistance
Internet og medlemssystem
Transport møder og foredrag
Anmeldelse af indsamling
Forplejning møder
Gebyrer

Resultat før renter
1

Finansielle omkostninger
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
Overført til "Reserveret til forskning"
Overført restandel af årets resultat
Disponeret i alt
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Balance for perioden 1. januar - 31. december 2018
Ikke revideret

Note

Aktiver
Omsætningsaktiver

2018

2017

Tilgodehavender
2

Andre tilgodehavender

6.093
6.093

0
0

3

Likvide beholdninger

297.438

160.514

Omsætningsaktiver i alt

303.531

160.514

Aktiver i alt

303.531

160.514
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Balance for perioden 1. januar - 31. december 2018
Ikke revideret

Note

Passiver
Egenkapital

4

Overført resultat

5

Reserveret til forskning
Egenkapital i alt

2018

2017

-5.198

20.099

151.665
146.467

133.232
153.331

Mellemregning Next Step
Anden gæld

117.500
39.564

5.000
2.183

Gældsforpligtelser i alt

157.064

7.183

Passiver i alt

303.531

160.514

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
6
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Noter til årsrapporten
Ikke revideret

2018
1

Finansielle omkostninger
Renteudgifter, foreningskonto
Renteudgifter, Donationskonto

2

3

Andre tilgodehavender
Tilgodehavende løntilskud

5

6

766

0

551
1.317

96
96

6.093

0

6.093

0

145.773
151.665

27.282
133.232

297.438

160.514

20.099
-25.297
-5.198

0
20.099
20.099

133.232
18.433

0
133.232

151.665

133.232

25.000
4.310

0
326

254

1.857

10.000

0

39.564

2.183

Likvide beholdninger
Foreningskonto
Donationskonto

4

2017

Overført resultat
Primo
Årets resultat

Reserveret til forskning
Primo
Årets hensættelse

Anden gæld
Skyldig moms
Skyldig ForeningLet
Skyldige udlæg
Afsat revisor
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