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Forretningsudvalgets påtegning

Årsregnskabet indstilles til hovedgeneralforsamlingens godkendelse.

København, den 1. maj 2019
 

Agathe Engell
Organisationssekretær

Forretningsudvalg

Søs Haugaard Sanne Klietsch Kristian Brandrup
formand  

Christian Vitting Gregersen Helle Fog Morten Yde

Freja Wirlander Viktor Dylander Brian Fabricius

Gudny Eysturoy Caroline Breinholt  

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisen-
de billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Forretningsudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for Hovedstadens 
Radikale Venstre.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til medlemmerne af Hovedstadens Radikale Venstre

Konklusion

Grundlag for konklusion

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Hovedstadens Radikale Venstre for regnskabsåret 01.01.18 - 
31.12.18, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31.12.18 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
01.01.18 - 31.12.18 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 virksomheden 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.

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.

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.

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.

Hovedstadens Radikale Venstre har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 
2018 medtaget det godkendte budget for 2018. Budgettet har, som det også fremgår af årsregnskabet, 
ikke været underlagt revision.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Søborg, den 1. maj 2019

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Cvr. nr.32 89 54 68

Lise Foss Nielsen
statsautoriseret revisor

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.

·      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 virksomhedens 
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 selskabet 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.

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 virksomhedens 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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Interne revisors erklæring

København, den 

Rasmus Pontoppidan Esben Holdt
revisor revisor

Vores revision har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Som foreningsvalgt revisor har vi foretaget en gennemgang af regnskabet for året 2018 herunder læst
referater for forretningsudvalget, hovedbestyrelsen m.v. med henblik på at vurdere, om foreningens
ledelse disponerer hensigtsmæssig og i overenstemmelse med vedtægter, repræsentants-
skabsbeslutninger m.v..
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Foreningens navn Hovedstadens Radikale Venstre
Kompagnistræde 22 st. forhuset 
1208 København K.

CVR-nr. 13 94 64 42
 

Forretningsudvalg Søs Haugaard (formand)
Sanne Klietsch (næstformand)
Kristian Brandrup (næstformand) 
Christian Vitting Gregersen
Helle Fog
Morten Yde
Freja Wirlander
Viktor Dylander
Brian Fabricius
Gudny Eysturoy
Caroline Breinholt
 

Revision Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg 

Foreningsoplysninger
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

spec
Budget 2018   

ikke revideret 2018 2017

kr. kr. kr.

Indtægter
Kontingentindtægter medlemmer 602.000 562.033 601.316

235.357 235.357 254.170
Tilskud Regionsforeningen 117.085 124.085 0
Frivillige bidrag mv. 0 11.086 41.818

954.442 932.561 897.304

Omkostninger
Tilskud til bydelsforeninger 42.120 42.120 44.670
Tilskud Region Hovedstaden 0 0 0
Sekretariatet 1 263.212 258.389 273.770
Lokale- og ejendomsudgifter 2 221.386 217.233 219.781
Bladudgivelse, Radikal Dialog 68.000 0 0
Arrangementer og møder m.v. 3 77.300 91.003 86.540

Administrationsomkostninger 4 39.500 49.868 42.623
Valgomkostninger Borgerrepræsentation 0 0 444.352
Valgomkostninger folketing 0 152.304 0
Hensat til valgomkostninger 200.000 0 0

911.518 810.917 1.111.736

Resultat før renter 42.924 121.644 -214.432

Finansieringsindtægter 1.000 413 2.223

Årets resultat 43.924 122.057 -212.209

Forslag til resultatdisponering
Henlæggelse til valg, netto -200.000 51.424 -213.573
Overført til egenkapital 243.924 70.633 1.364

43.924 122.057 -212.209
 

Partistøtte i henhold til lov om økonomisk 
støtte til politiske partier
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Balance pr. 31. december 
2018 2017

kr. kr.

AKTIVER
OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender
Huslejedepositum 60.500  60.500
Øvrige tilgodehavender 0 43.043

60.500 103.543
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger 946.937 788.576

946.937 788.576

Omsætningsaktiver i alt 1.007.437 892.119

AKTIVER I ALT 1.007.437 892.119

PASSIVER
EGENKAPITAL
Saldo primo 656.832 655.468
Årets resultat 70.633 1.364

Egenkapital i alt 727.465 656.832

HENLÆGGELSER TIL VALG
Saldo primo 190.347 403.920
Årlig overførsel 200.000 200.000
Årets udgifter -148.576 -413.573

Henlæggelser i alt 241.771 190.347

GÆLDSFORPLIGTELSER
Kortfristede gældsforpligtelser
Skyldige omkostninger m.v. 21.657 26.160
A skat m.v 8.244 10.480
Nøgledepositum 8.300 8.300

Gældsforpligtelser i alt 38.201 44.940

PASSIVER I ALT 1.007.437 892.119
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Noter
Budget 2018   

ikke revideret 2018 2017

kr. kr. kr.

1 Sekretariatet
Løn 234.262 222.237 194.178
Forsikringer 1.850 5.666 5.400
Sociale bidrag m.v. 0 10.855 6.287
Kontorartikler og tryksager 5.000 5.931 10.134
Anskaffelser, reparation og vedligeholdelse 10.000 5.016 44.771
Medielicens, home trio 6.000 4.689 6.068
Forplejning sekratariat 2.500 1.774 2.476
Porto og byrer m.v. 3.600 2.221 4.456

263.212 258.389 273.770
  

2 Lokaleomkostninger

Husleje, lys og varme 216.386 216.494 214.514
Rengøring m.v. 1.000 739 0
Reparation, vedligeholdelse og anskaffelser 4.000 0 0
Forsikringer 0 0 5.267

221.386 217.233 219.781

3 Arrangementer og møder m.v. 
Resultat bar m.v. -2.000 -24 -6.568

Årsmøde 30.000 45.426 30.858
Storkredsbestyrelse 10.300 4.696 1.457
Andre møder og arrangementer 64.000 68.449 74.973
Deltagerbetaling til arrangementer -25.000 -27.544 -14.180

77.300 91.003 86.540

4 Øvrige adminstrationsomkostninger
Revisionshonorar, incl. regulering tidligere år 20.500 24.808 20.000
IT Systemer 13.000 17.854 12.568
Diverse 0 2.170 3.699
Forplejning forretningsudvalget 6.000 5.036 6.356

39.500 49.868 42.623
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Note 5 Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling

Resultatopgørelsen

Indtægter

Andre eksterne omkostninger

Balancen

Tilgodehavender

Skatteforhold

Årsregnskabet for Hovedstadens Radikale Venstre for 2018 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de tilpasninger der følger af
foreningens særlige forhold. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Foreningen har ingen skattepligtige aktiviteter efter selskabsskattelovens § 1 stk. nr. 1 nr. 6 og er derfor
fritaget for indsendelse af selvangivelse.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien redu-
ceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til sekretariatet, lokaler, bladudgivelse, administra-
tion, valg m.v.

Der foretages ikke indtægtsførsel af tilgodehavende kontingenter. Nye medlemmer betragtes først som
indmeldt ved betaling. Restancer hos medlemmerne i øvrigt anses for uerholdelige i sammenhæng med,
at de betragtes som udmeldte.


