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Alternativet

Årsrapport 2013/2014

Foreningsoplysninger

Foreningen:

Alternativet

Under Elmene 9, 4. tv.

2300 København S

Cvr.nr.: 35 28 48 93

Hjemsted: København

Regnskabsår: 26. november 2013 - 31. december 2014

Bestyrelse: Helle Engelbrechtsen (forperson)

Maj Baltzarsen (næstforperson)

Niko Grünfeld (kasserer)

Mads Ole Dall

Ib Foder

Julie Andersen

Mads Ringblom

Birgitte Miehs

Trine Hindø

Revisor: Actis Revisorer København A/S

Godkendt Revisionsaktieselskab

Vestre Gade 18

2605 Brøndby

Telefon 70 10 70 16   www.actisrevisorer.dk

Pengeinstitut: Merkur Bank

3



Alternativet

Årsrapport 2013/2014

Ledelsespåtegning

København S, den 19. maj 2015

Bestyrelse:

Godkendt på generalforsamlingen den            /              2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2013/2014 for Alternativet.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om private bidrag til politiske partier og 

offentliggørelse af politiske partiers regnskaber samt efter principper, som er tilnærmet bestemmelserne i 

årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet 

giver et retvisende billede af partiets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

I henhold til "Lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber" 

erklærer ledelsen for Alternativet, at Alternativet ikke har haft andre indtægter end de i regnskabet 

anførte.

Helle Engelbrechtsen               Maj Baltzarsen               Niko Grünfeld

Mads Ole Dall               Ib Foder               Julie Andersen

Mads Ringblom               Birgitte Miehs               Trine Hindø
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Den uafhængige revisors erklæring

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Til hovedbestyrelsen i Alternativet

Brøndby, den 19. maj 2015

Godkendt revisionsaktieselskab

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af partiets aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af partiets aktiviteter for perioden 26. 

november 2013 - 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om private bidrag til politiske partier 

og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber.

Vi har revideret årsregnskabet for Alternativet for regnskabsåret 16. november 2013 - 31. december 

2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

Statsautoriseret revisor

Poul Nielsen

Actis Revisorer København a/s

Årsregnskabet udarbejdes efter lov om private bidrag til politiske partier og offentligørelse af politiske 

partiers regnskaber samt efter principper, som er tilnærmet bestemmelserne i årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelse 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 

revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge 

dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører 

revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici 

for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved 

risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for partiets udarbejdelse af et 

årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er 

passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af partiets 

interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er 

passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af 

årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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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.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til den nominelle værdi på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede 

tab.

BALANCEN

Kontingenter medtages i regnskabet på grundlag af de faktiske indbetalinger. 

Finansielle indtægter og omkostninger indgår i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 

regnskabsperioden.

Omkostninger

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Det er partiets første regnskabsår, hvorfor der ikke fremgår sammenligningstal.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Alternativet for 2013/2014 er aflagt i overensstemmelse med lov om private bidrag til 

politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber samt efter principper, som er 

tilnærmet bestemmelserne i årsregnskabsloven.

Finansielle poster

Kontingenter

Generelt om indregning og måling:
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Resultatopgørelse for 26. november 2013 - 31. december 2014

2013/2014

Note kr.

Indtægter

Medlemskontingenter

196.447

Fundingindtægter

461.200

Kampagneindtægter

 95.099

Indtægter i alt

1 752.746

Udgifter

Møde- og rejseudgifter

Politiske laboratiorier 14.314

Opstart af lokale netværk 3.510

Folkemødet 392

Årsmøde 1.624

Ekstraordinært årsmøde 641

Bestyrelse 4.118

Forplejning

Politiske laboratiorier 10.079

Aktive frivillige 1.057

Opstart af lokale netværk 1.155

Internationale ambassadører 255

Valgkampagne 650

Folkemødet 6.476

Årsmøde 7.163

Ekstraordinært årsmøde 5.550

Bestyrelse 66

Lokale- og teltleje

Politiske laboratiorier 17.000

Aktive frivillige 21.320

Opstart af lokale netværk 1.600

Folkemødet 45.438

Årsmøde 1.219

Ekstraordinært årsmøde 15.625

Materialer og diverse omkostninger

Politiske laboratiorier 2.363

Aktive frivillige 2.995

Opstart af lokale netværk 220

Valgkampagne 18.390

Folkemødet 11.141

Årsmøde 18.581

Ekstraordinært årsmøde 20.270

Vælgererklæringer

Rejseomkostninger 400

Forplejning 542

Materialer 49.308

Porto 11.753

Diverse omkostninger 1.404

fortsættes
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Resultatopgørelse for 26. november 2013 - 31. december 2014

2013/2014

Note kr.

fortsat

Annoncer og promovering

Design 11.855

Print og tryk 14.536

Promovering, sociale medier 2.651

Annoncer, online medier 12.918

Fundingaktiviteter 9.375

Administration

Administrationsomkostninger 115.865

Resultat før finansielle poster 288.927

Renteudgifter 12

Årets resultat 288.915

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 288.915

288.915
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Balance pr. 31. december 2014

AKTIVER

2014

Note kr.

OMSÆTNINGSAKTIVER

Likvide beholdninger

Kampagnekonto, Paypal 61.448

Merkur Bank erhvervskonto 244.252

Merkur Bank kontingent konto 7.675

313.376

Omsætningsaktiver i alt 313.376

AKTIVER I ALT 313.376

PASSIVER

2014

Note kr.

EGENKAPITAL

Overført resultat 288.915

Egenkapital i alt 2 288.915

GÆLDSFORPLIGTELSER

Kreditorer 23.748

Skyldige udlæg 713

Langfristede gældsforpligtelser i alt 24.461

Gældsforpligtelser i alt 24.461

PASSIVER I ALT 313.376
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Noter til årsregnskabet

2014

kr.

1 Indtægter

Medlemskontingenter

196.447

Fundingindtægter

461.200

Kampagneindtægter

95.099

Indtægter i alt

752.746

Følgende personer, organisationer og virksomheder har givet bidrag for beløb over 20.000 kr.:

Dr. Phil. James Thomas Ross Jackson, Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød

Tækker Europa ApS Toldkammeret, Nordhavnsgade 1-3 2. tv, 8000 Århus C

2 Egenkapital

Overført resultat tidligere år 0

Årets resultat 288.915

Egenkapital i alt

288.915
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