
Liberal Alliances Landsforening
Christiansborg Slot 1, 1218 København K

CVR-nr. 30 42 94 94

Årsrapport 2020



Liberal Alliances Landsforening

Årsrapport 2020

Ledelsespåtegning 2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3

Stamoplysninger 5

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020 6
Resultatopgørelse 6
Balance 7
Noter 9

EY Godkendt Revisionspartnerselskab - Holmboes Allé 12 - 8700 Horsens - CVR-nr. 30 70 02 28
61136147.cw

1



2

Ledelsespåtegning
Forretningsudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for Liberal Alliances
Landsforening.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabs-
praksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

Årsregnskabet indstilles til landsmødets godkendelse.

I henhold til § 4, stk. 2, i "Lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske parti-
ers regnskaber", if. Lovbekendtgørelse af 11. august 2017, erklæres det hermed af ledelsen af Liberal
Alliance, at partiet ikke har haft andre indtægter end de i årsregnskabet for 2020 anførte.

Indberetningspligtige tilskud til kandidater, der er opstillet for Liberal Alliance til folketingsvalg og regi-
onsrådsvalg, indberettes til regionsrådet og vil blive offentliggjort på regionens hjemmeside. Indberet-
ningspligtige tilskud til kandidater, der er opstillet for Liberal Alliance til kommunalbestyrelsesvalg, ind-
berettes til kommunalbestyrelsen og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. For god ordens
skyld bemærkes, at Liberal Alliances ikke ved disse oplysninger indestår for, at oplysninger om private
tilskud til partiets kandidater bliver indberettet som oplyst.

København, den 26. maj 2021

I forretningsudvalget:

Alex Vanopslagh
landsformand

Emil Lykke Jensen
Organisatorisk næstformand

Helle Von Wildenrath
Løvgreen
Organisatorisk næstformand

Ole Birk Olesen
gruppeformand

Lars Berg Andersen Carsten Frederiksen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til forretningsudvalget i Liberal Alliances Landsforening

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Liberal Alliances Landsforening for regnskabsåret 1. januar – 31. de-
cember 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, som følger af Landsforeningens
særlige forhold, herunder lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske parti-
ers regnskaber.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, som
følger af Landsforeningens særlige forhold, herunder lov om private bidrag til politiske partier og offent-
liggørelse af politiske partiers regnskaber.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-
BA'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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, som følger af Landsforeningens særlige for-
hold. 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 fort-
sætte 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.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, 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 revi-
sion, 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. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne 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:

► �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
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væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

► �Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af foreningens 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.

► �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 usik-
kerhed 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
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det re-
visionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 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 note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.

Horsens, 26. maj 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR. nr. 30 70 02 28

Uffe Black Jensen
statsaut. Revisor
mne34332



Liberal Alliances Landsforening

Årsrapport 2020

Stamoplysninger

Navn Liberal Alliances Landsforening
Adresse, postnr. by Christiansborg Slot 1, 1218 København K

CVR-nr. 30 42 94 94
Regnskabsår 1. januar - 31. december

Landsformand Alex Vanopslagh

Revision EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
Holmboes Allé 12, 8700 Horsens
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Liberal Alliances Landsforening

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Resultatopgørelse

Note kr. 2020 2019

2 Indtægter 3.878.964 12.397.488

DÆKNINGSBIDRAG 3.878.964 12.397.488
Personaleomkostninger -984.343 -1.175.632

BRUTTOFORTJENESTE 2.894.621 11.221.856
3 Eksterne omkostninger -1.756.014 -11.950.661

Partiaktiviteter -1.189.673 -2.006.700
Andre driftsindtægter 5.000 0

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.V. -46.066 -2.735.505
4 Finansielle indtægter 1.500.000 0

Finansielle omkostninger -43 -43

Årets resultat 1.453.891 -2.735.548

Resultatdisponering
Overført resultat 1.453.891 -2.735.548

1.453.891 -2.735.548
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Liberal Alliances Landsforening

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Balance

Note kr. 2020 2019

AKTIVER
Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver
Kunst 195.000 250.000

195.000 250.000

Anlægsaktiver i alt 195.000 250.000

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender
Tilgodehavende kontingenter 46.930 86.508

46.930 86.508

Likvide midler 888.136 654.698

Omsætningsaktiver i alt 935.066 741.206

AKTIVER I ALT 1.130.066 991.206
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Liberal Alliances Landsforening

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Balance

Note kr. 2020 2019

PASSIVER
5 Egenkapital 593.218 -860.674

Egenkapital i alt 593.218 -860.674

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandørgæld 397.960 339.262
Lån 0 1.500.000
Anden gæld 138.888 12.618

536.848 1.851.880

Gældsforpligtelser i alt 536.848 1.851.880

PASSIVER I ALT 1.130.066 991.206

1 Anvendt regnskabspraksis
6 Eventualposter m.v.
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Liberal Alliances Landsforening

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse
A-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelse

Indtægter

Nettoomsætning omfatter kontigenter, partistøtte og bidrag fra erhvervsvirksomheder, private, fonde
og foreninger. Indtægter indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste fordele og
risici har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget.

Markedsføringsomkostninger

Markedsføringsomkostninger omfatter omkostninger til informationsvirksomhed.

Lokaleomkostninger

Lokaleomkostninger omfatter husleje m.v.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedag-
penge til selskabets ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes øvrige
personaleomkostninger.

Partiaktiviteter

Partitaktiviteter vedrører omkostninger til landsmøde, møder, liberal fridag, organisationsdag,
storkredstilskud samt andre partiaktiviteter.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Der afskrives ikke på kunst.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspri-
sen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkost-
ninger.
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Liberal Alliances Landsforening

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en indi-
viduel vurdering af tilgodehavender.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Udskudt skat

Den forventede udskudte skat beregnet på baggrund af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-
mæssig og skattemæssig værdi af virksomhedens aktiver og forpligtelser afsættes som en forpligtelse
med #% i årsrapporten.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter modtagne betalinger vedrørende ind-
tægter i de efterfølgende år.
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Liberal Alliances Landsforening

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Noter

kr. 2020 2019

2 Indtægter
Kontingenter 1.039.920 1.105.222
Bidrag 82.999 2.253.855
Andre smådonationer 0 289.154
Partistøtte, Økonomi- og Indenrigsministeriet 2.756.045 8.749.257

3.878.964 12.397.488

Følgende organisationer og virksomheder har givet bidrag eller stillet konferencefaciliteter til rådighed
for Landsforeningen i 2020 for et beløb på over 21.400 kr.:

Dansk Arbejdsgiverforening, Vester Voldgade 113, 1552 København V (vederlagsfri benyttelse af
Egelund Slot)

Magnus Kjøller Holding ApS, Ved stranden 22, 4. thr, 9000 Aalborg

Selskab for Liberale Visioner, Christiansborg Slot 1, 1218 København K
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Liberal Alliances Landsforening

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Noter

kr. 2020 2019

3 Eksterne omkostninger
Markedsføringsomkostninger m.v.:
Markedsføring:
Annoncer 874.818 10.920.815

874.818 10.920.815

Rejseomkostninger:
Øvrige rejseomkostninger 158.612 324.005

158.612 324.005

Repræsentation:
Repræsentation, restaurant 34.037 75.306
Repræsentation, gaver og blomster 928 2.303

34.965 77.609

Lokaleomkostninger:
Lokaleomkostninger
Husleje 41.277 40.851

41.277 40.851

Administrationsomkostninger:
Generelle omkostninger
Porto og gebyrer 21.719 80.426
Kontorartikler 5.818 5.047
Kontingenter og abonnementer 13.867 1.449
Edb-udgifter, herunder medlemssystem 90.650 237.002
Revison og regnskabsmæssig assistance 199.355 123.642
Web Hotel og domænenavne 6.013 0
Nedskrivning debitorer 308.920 139.815

646.342 587.381

1.756.014 11.950.661

4 Finansielle indtægter
Gældseftergivelse 1.500.000 0

1.500.000 0

Renteindtægter udgør 0 kr. (2019: 0 kr.)

Der er foretaget eftergivelse af gæld af:

Lars Seier Christensen, Høje Sandbjergvej 16, gl. Holte, 2840 Holte
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Liberal Alliances Landsforening

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Noter

kr. 2020 2019

5 Egenkapital
Årets resultat 1.453.891 -2.735.548

Egenkapitalbevægelser i alt 1.453.891 -2.735.548
Egenkapital 1. januar -860.673 1.874.874

Egenkapital 31. december 593.218 -860.674

6 Eventualposter m.v.

Ingen.
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