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Forretningsudvalgets påtegning

Årsregnskabet indstilles til hovedgeneralforsamlingens godkendelse.

København, den 3. april 2017
 

Rasmus Pontoppidan
Organisationskonsulent

Forretningsudvalg

Bo Nissen Knudsen Viktor Dylander Felix Døssing
formand  

Anne Eskildsen Ulrik Trolle Smed Mikkel Ramskov Kjær

Helle Fog Jens-Christian Navarro Poulsen Søs Haugaard

Gudny Eysturoy

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 2016 for Hovedstadens 
Radikale Venstre.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til medlemmerne af Hovedstadens Radikale Venstre

Konklusion

Grundlag for konklusion

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Hovedstadens Radikale Venstre for regnskabsåret 01.01.16 - 
31.12.16, 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. 31.12.16 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 
01.01.16 - 31.12.16 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 virksomhedens 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 selskabet, 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.

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:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Søborg, den 3. april 2017

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.

·      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 

Brian Fabricius 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 2016 herunder læst
referater for forretningsudvalget, hovedbestyrelsen m.v. med henblik på at vurdere, om foreningens
ledelse disponerer hensigtsmæssig og i overenstemmelse med vedtægter,
repræsentantsskabsbeslutninger 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 Bo Nissen Knudsen (formand)
Viktor Dylander (næstformand)
Felix Døssing (næstformand) 
Anne Eskildsen
Ulrik Trolle Smed
Mikkel Ramskov Kjær
Helle Fog
Jens-Christian Navarro Poulsen
Søs Haugaard
Gudny Eysturoy

Revision Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg 

Foreningsoplysninger
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

spec 2016 2015

kr. kr.

Indtægter
Kontingentindtægter medlemmer 638.973 628.676

245.093 245.092
Tilskud til valg, Christiansborg 0 52.914
Tilskud Regionsforeningen 115.000 109.543
Frivillige bidrag mv. 2.145 50

1.001.211 1.036.275

Omkostninger
Tilskud til bydelsforeninger 45.180 36.270
Sekretariatet 1 239.828 271.315
Lokale- og ejendomsudgifter 2 202.925 224.918
Bladudgivelse, Radikal Dialog 66.488 68.210
Arrangementer og møder m.v. 3 104.675 58.215

Administrationsomkostninger 4 35.154 29.818
Valgomkostninger Borgerrepræsentation 0 10.415
Valgomkostninger folketing regulering 2015 14.000 308.447

708.250 1.007.608

Resultat før renter 292.961 28.667

Finansieringsindtægter 1.975 3.341

Årets resultat 294.936 32.008

Forslag til resultatdisponering
Henlæggelse til valg, netto 161.876 1.551
Overført til egenkapital 133.060 30.457

294.936 32.008
 

Partistøtte i henhold til lov om økonomisk støtte 
til politiske partier
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Balance pr. 31. december 
2016 2015

kr. kr.

AKTIVER
OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender
Huslejedepositum 60.500  60.500
Øvrige tilgodehavender 0 14.000

60.500 74.500
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger 1.033.404 743.167

1.033.404 743.167

Omsætningsaktiver i alt 1.093.904 817.667

AKTIVER I ALT 1.093.904 817.667

PASSIVER
EGENKAPITAL
Saldo primo 522.408 349.951
Årets resultat 133.060 30.457
Tilbageførsel af tidligere års afsatte udgifter til Radikal Dialog 0 142.000

Egenkapital i alt 655.468 522.408

HENLÆGGELSER TIL VALG
Saldo primo 242.044 240.493
Årlig overførsel 200.000
Korrektion -38.909
Renter 785
Årets resultat 0 1.551

Henlæggelser i alt 403.920 242.044

GÆLDSFORPLIGTELSER
Kortfristede gældsforpligtelser
Skyldige omkostninger m.v. 16.250 21.436
A skat m.v 9.966 8.930
Skyldig løn 0 14.399
Nøgledepositum 8.300 8.450

Gældsforpligtelser i alt 34.516 53.215

PASSIVER I ALT 1.093.904 817.667
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Noter
2016 2015

kr. kr.

1 Sekretariatet
Løn 196.745 231.404
Forsikringer 1.850 9.873
Sociale bidrag m.v. 12.620 4.451
Kontorartikler og tryksager 1.319 5.734
Anskaffelser, reparation og vedligeholdelse 17.597 5.160
Internet, Webhotel  0 2.063
Medielicens, home trio 4.621 8.699
Forplejning sekratariat 3.217 2.071
Porto og byrer m.v. 1.859 1.860

239.828 271.315
 

2 Lokaleomkostninger
Husleje, lys og varme 202.574 203.699
Rengøring m.v. 351 1.220
Reparation, vedligeholdelse og anskaffelser 0 8.297
Forsikringer 0 11.702

202.925 224.918

3 Arrangementer og møder m.v. 
Resultat bar m.v. -172 7.144
Årsmøde 24.455 20.300
Storkredsbesyrelse 18.913 11.258
Andre møder og arrangementer 61.479 19.513

104.675 58.215

4 Øvrige adminstrationsomkostninger
Revisionshonorar, incl. regulering tidligere år 20.381 19.039
IT Systemer 10.477 8.478
Forplejning forretningsudvalget 4.296 2.301

35.154 29.818
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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 2016 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.


