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Side 3

5 års hovedtal

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Resultat af primær drift

Ordinært resultat før skat
Årets resultat

Balance, Ultimo

Aktiver i alt
Egenkapital
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Side 4

Årsberetning

AlmenNets bestyrelse aflægger hermed årsregnskab for 2015 for AlmenNet.
Årets ordinære driftsresultat udgør et resultat på 68.489 kr. før renteindtægter. Efter renteindtægter på
596 kr., er der et overskud på 69.085 kr., der foreslås overført til egenkapitalen.
AlmenNets samlede egenkapital udgør i alt 586.099 kr., og de samlede aktiver udgør 586.099 kr.
Kontingent er ifølge aftale med bestyrelsen opkrævet i henhold til godkendt budget.
Medlemsantallet udgør ultimo 2015 i alt 50 medlemsorganisationer.

Bestyrelsen
København, den

Rolf Andersson (formand)

Palle Jørgensen

Søren Ahle Hansen (næstformand)

Thomas Holluf Nielsen

Lone Lund-Rasmussen

Michael Demsitz

Jesper Rasmussen

Ole Nielsen

Steen Ejsing

Side 6

Den uafhængige revisors påtegning
Til bestyrelsen i AlmenNet
Vi har revideret årsregnskabet for AlmenNet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har ikke
revideret de anførte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Årsregnskabet
udarbejdes efter god regnskabsskik.

Ledelsens ansvar

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der
giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hen-sigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere til ansvar at
udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med god
regnskabsskik.

Revisors ansvar og den udførte revision

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
vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for organisationens
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 organisationens 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 vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2015 medtaget det af
bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2015. Resultatbudgettet har ikke, som det fremgår af
årsregnskabet, været underlagt revision.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Side 6

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til god regnskabsskik gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund
vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den

2016

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ole Hedemann
statsaut. Revisor

Jesper Jørn Pedersen
statsaut. Revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabspraksis.

Balance
Likvide midler

AlmenNets likvide midler er anbragt på en særlig konto i Arbejdernes Landsbank.

Gæld
Gældsforpligtelser er målt til nettorealisationsværdi.
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december
Kr.
Indtægter
Kontingent

Regnskab
2015

Regnskab
2014

912.851

907.800

933
1.313.784

8.968
1.316.768

921.121

905.724

Repræsentantskabsmøde

14.069

14.750

Netværksmøder

43.364

Andre møder

57.364

Publikationer, pjecer og informationsmaterialer

91.072

Tilskud Landsbyggefonden
Diverse indtægter

Indtægter i alt

400.000

400.000

Udgifter

Administrationsomkostninger

Administrationsvederlag til Boligselskabernes Landsforening
Konsulent - særlige opgaver
Kontingenter

Bestyrelsesmøder

Udviklingsseminarer
Repræsentation
Hjemmeside

Andre øvrige udgifter
Udgifter i alt

92.827

165.411

8.750

15.438

13.625

33.984
6.543

41.688

187.125

3.103
1.245.296

1.140
1.371.803

Årets resultat før renter

68.489

-55.035

Årets resultat

69.085

-51.234

Renteindtægter mv.

596

3.801
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Balance pr. 31. december 2015
Aktiver

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender

2015

2014

Disponible aktiver
Bankindestående

407.422

49.658

275.299

467.356

Aktiver i alt

682.721

517.014

517.014

568.248

96.622
96.622

0
0

682.721

517.014

Passiver

Egenkapital
Overført resultat

Årets resultat
Egenkapital i alt

Kortfristet gæld
Skyldige omkostninger

Gæld i alt

Passiver i alt

69.085
586.099

-51.234
517.014

