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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2019 for Alternativets Unge.

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 Alternativets Unge, at Alternativets Unge ikke har haft andre indtægter end de i regnskabet anførte.
Årsrapporten indstilles til landsmødets godkendelse.
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Ledelsesberetning
Generelle oplysninger om organisationen
Vi henviser til siden med foreningsoplysninger. Organisationen er ungdomsorganisation for det politiske parti
"Alternativet".
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Redegørelse om anvendelsen af tilskuddene
Vi søger om tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Dette tilskud anvendes til driften af foreningen, herunder
hovedsageligt til rejsegodtgørelse, landsdækkende aktiviteter og kampagnematerialer.
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Den uafhængige revisors erklæring
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Til medlemmerne i foreningen Alternativets Unge.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for foreningen Alternativets Unge for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019, der
omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers
regnskaber samt efter principper, som er tilnærmet bestemmelserne i årsregnskabsloven, samt Bekendtgørelse om
regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål (BEK nr. 1753 af 21.12.2006).
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2019 31.12.2019 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, samt Bekendtgørelse om
regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål (BEK nr. 1753 af 21.12.2006).
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Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af
bestemmelserne i bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål (BEK
nr. 1753 af 21.12.2006). Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens
afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen 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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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, samt Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af
tilskud til støtte af ungdomsformål (BEK nr. 1753 af 21.12.2006). 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.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
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, samt standarderne
for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse om
regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål (BEK nr. 1753 af 21.12.2006), altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af
bestemmelserne i bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål (BEK
nr. 1753 af 21.12.2006), 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
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 usikkerhed 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 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 foreningen 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
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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med
sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved
revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven og bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål
(BEK nr. 1753 af 21.12.2006)
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav og bekendtgørelse om
regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål (BEK nr. 1753 af 21.12.2006). Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også
ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de
virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridiskkritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og
andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal
vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
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Bjarne Aalbæk
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Statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Alternativets Unge for 2019 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
årsregnskabslovens klasse A, samt efter Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af
ungdomsformål.
Generelt om indregning og måling:
Indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Aktiver og forpligtelser måles principielt til kostpris, eller til dagsværdi, hvis denne værdi er lavere end kostprisen.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser i henhold
til de beskrevne regnskabsprincipper for de enkelte regnskabsposter.
RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Indtægter medtages i regnskabet på grundlag af de faktiske indbetalinger.
Omkostninger
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Omkostninger, herunder lønninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, nedskrivning på kapitalandele i dattervirksomheden,
samt nedskrivninger på tilgodehavender. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor
udbyttet deklareres.
BALANCEN
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver indregnes til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger måles til nominel værdi, og omfatter kontantbeholdning samt kontant indestående i banken.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle værdi på balancedagen.
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2019
kr.

2018
kr.

51.562
10.219
6.598
0
158.123
0
62
2.850
533

42.003
6.300
2.263
1.958
103.178
60.000
0
0
0

229.947

215.702

13.767
9.505
6.381
210
2.509
378
665
450
138
1.463
1.295
4.763
824
2.000
1.976
16.581
14.921
0
2.475
833
13.279
4.260
29.625
12.870
925

7.028
9.830
8.620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.187
3.762
7.304
2.558
218
0
0
0
12.500
0
1.585

Udgifter i alt

142.093

57.592

Årets resultat

87.854

158.110

Note
Indtægter
Medlemskontingenter
Deltagergebyr Halvårsmøde
Deltagergebyr Landsmøde
Salg på Landsmøde
DUF-støtte
Støtte fra Alternativet
Donationer
Folkemøde
Stormøde
Indtægter i alt
Udgifter
Landsmøde
Halvårsmøde
Støtte til Storkredse og Lokalforeninger
Internationalt samarbejde
Folkemøde
UFM - ungdommens folkemøde
Stormøde
Velgørende formål
Intern kompetenceudvikling
aktivitetspulje
POLU
Kontoprettelser - lokalforeninger
DUF
Oplægsholdere
Andre arrangementer
Transport & rejser
Reklamer og merkedsføring
Repræsetation
Regnskabsprogram
IT-udgifter
Abonnementer og medlemssystem
Telefon og mail
Revisor
Medlemskontingenter til lokalforeninger
Gebyrer

1
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Resultatopgørelse for 1. januar 2019 - 31. december 2019
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Balance pr. 31. december 2019
AKTIVER
2019
kr.

2018
kr.

1.000
1.000

1.000
1.000

0
0

2.265
2.265

Likvide beholdninger
Bank Oikos
Likvide beholdninger i alt

272.342
272.342

182.222
182.222

Omsætningsaktiver i alt

273.342

185.487

AKTIVER I ALT

273.342

185.487

Note
ANLÆGSAKTIVER
Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele

Tilgodehavender
Tilgodehavende
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OMSÆTNINGSAKTIVER
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Balance pr. 31. december 2019
PASSIVER
2019
kr.

2018
kr.

Dette års resultat
Overført resultat

87.854
172.987

158.110
14.877

Egenkapital i alt

260.841

172.987

Kortfristede gældsforpligtelser
Revisor

12.500

12.500

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

12.500

12.500

Gældsforpligtelser i alt

12.500

12.500

273.341

185.487

Note
EGENKAPITAL

PASSIVER I ALT
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GÆLDSFORPLIGTELSER

12

Alternativets Unge
Årsrapport 2019

Pengestrømsopgørelse
86.929

Pengestrømme fra driftsaktivitet
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Leverandører af tjenesteydelser

2.265
0

Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt

2.265

Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Andre værdipapirer og kapitalandele

0

Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt

0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Egenkapital
Gebyrer

0
925

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt

925

Pengestrømme fra pengestrøm i alt:
Pengestrømme fra Likvider
Likvider primo
Likvider ultimo
Pengestrømme fra ændring i likvider

90.119

Penneo dokumentnøgle: 3100E-IPZX1-ZYJZX-4KO6L-463EV-2U68Q

Resultat før renter og afskrivning

182.222
272.342
90.120
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Noter til årsregnskabet

Følgende personer, organisationer og virksomheder har givet bidrag for beløb over 1.000 kr.:
Der har ikke været donationer fra enkelte personer på over 1.000 kr. i året.

Medlemmer (alle inklusive)
Antal medlemmer ved regnskabsårets afslutning (alle aldre)
Antal medlemmer under 30 år ved regnskabsårets afslutning

582
553

Antal medlemmer der skal indgå i tilskudsgrundlaget i organisationens ansøgning til DUF
Antal medlemmer ved regnskabsårets afslutning (alle aldre)
Antal medlemmer under 30 år ved regnskabsårets afslutning

582
548

Tilskud
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Der er i årets løb modtaget 158.123 kr. i støtte fra DUF. Disse er regnskabsmæssigt
placeret under "Indtægter". Der er tale om "indslusningsstøtte".
Der er ikke modtaget yderligere driftstilskud fra tipsmidlerne.
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