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Påtegninger 
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ABCD 

Ledelsespåtegning 

Forretningsudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Liberal 
Alliances Landsforening. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regn-
skabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af for-
eningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af 
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009. 

Årsregnskabet indstilles til landsmødets godkendelse. 

I henhold til § 4, stk. 2, i Lov nr. 404 af 13. juni 1990, "Lov om private bidrag til politiske 
partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber", som er ændret ved Lov nr. 394 af 
14. juni 1995 og Lov nr. 464 af 7. juni 2001, erklæres det hermed af ledelsen af Liberal Alli-
ance, at partiet ikke har haft andre indtægter end de i årsregnskabet for 2009 anførte. 

København, den 8. april 2010 
Forretningsudvalget: 
     
     
     
     
Leif Mikkelsen  Anders Samuelsen  Simon Emil Ammitzbøll 
landsformand  politisk leder   
     
     
     
Anders Bülow  Jens Østrup   
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til forretningsudvalget i Liberal Alliance 
Vi har revideret årsregnskabet for Liberal Alliances Landsforening for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2009 omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
aflægges efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, som følger af Landsforeningens særlige forhold. 

Foreningens ansvar for årsregnskabet 
Foreningen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne 
kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigts-
mæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores 
revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav 
samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke 
indeholder væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i 
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 
overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der 
giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne 
kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er 
passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede 
præsentation af årsregnskabet. 

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-
ber 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af Landsforeningens særlige 
forhold. 

Horsens, den 8. april 2010 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Jens Møller 
statsaut. revisor 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Indledning

Årsregnskabet for 2009 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for klasse A-virksomheder.  

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter kontingenter, partistøtte og bidrag fra erhvervsvirksomheder, pri-
vate, fonde og foreninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder
sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
Desuden indregnes øvrige personaleomkostninger.

Markedsføringsomkostninger

Markedsføringsomkostninger omfatter omkostninger til informationsvirksomhed samt bil-
drift m.v.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter
m.v.

Lokaleomkostninger

Lokaleomkostninger omfatter husleje, ejendomsskat, forsikringer m.v. 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktiver-
nes forventede brugstider:

Øvrigt driftsmateriel og inventar 3-5 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mel-
lem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-
tidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter
eller andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

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

Egenkapital og gældsforpligtelser

Ikke anvendte formålsbestemte tilskud er anført som gæld.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse
Note 2009 2008

tkr.
Indtægter 1 3.260.858 3.006
Personaleomkostninger -256.722 -1.453

Bruttofortjeneste 3.004.136 1.553
Markedsføringsomkostninger m.v. -1.369.841 -696
Administrationsomkostninger -536.028 -932
Lokaleomkostninger -32.687 -107
Partiaktiviteter -774.423 -833
Andre driftsomkostninger -19.013 0
Andre driftsindtægter 0 4

Resultat før afskrivninger 272.144 -1.011
Afskrivninger på anlægsaktiver -56.941 -57

Resultat før finansielle poster m.v. 215.203 -1.068
Finansielle indtægter 1.071 21
Finansielle omkostninger -804 -1

Årets resultat 215.470 -1.048

Resultatfordeling
Overført resultat 215.470 -1.048

215.470 -1.048
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance
Note 2009 2008

tkr.
AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver 2
Driftsmateriel og inventar 0 57

Anlægsaktiver i alt 0 57

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Andre tilgodehavender 319.586 65

Likvide midler 45.284 88

Omsætningsaktiver i alt 364.870 153

AKTIVER I ALT 364.870 210
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance
Note 2009 2008

tkr.
PASSIVER
Egenkapital 3
Overført overskud 61.396 -154

Egenkapital i alt 61.396 -154

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandørgæld 156.797 99
Anden gæld 146.677 265

303.474 364

Gældsforpligtelser i alt 303.474 364

PASSIVER I ALT 364.870 210

Eventualposter m.v. 4
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter
1 Indtægter

Offentlig partistøtte 2.578.318
Kontingentindtægter 182.290
Bidrag fra erhvervsvirksomheder, fonde og foreninger 500.250
Andre indtægter 0

3.260.858

Af de samlede indtægter udgør bidrag fra erhvervsvirksomheder, private, fonde og
foreninger 500.250 kr. Landsforeningen har i 2009 modtaget et enkelt bidrag over 20.000 kr.
fra Lars Seier Christensen. Bidraget var på 500.000 kr.

2 Materielle anlægsaktiver

Øvrigt drifts-
materiel og
inventar

Kostpris 1. januar 2009 170.588

Afskrivninger 1. januar 2009 113.647
Årets afskrivninger 56.941

Afskrivninger 31. december 2009 170.588

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2009 0

Afskrives over 3 år

3 Egenkapital
Egenkapital primo -154.074
Årets resultat 215.470

61.396

61.396

4 Eventualposter m.v.

Ingen.
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