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LEDELSESPÅ TEGNING 

Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2012 for Partiforeningen Demokraterne. Bestyrelsen 
erklærer: 

At årsrapporten el' aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og partiforeningens vedtægter. 

At den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende 
billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

Nuuk, den 23. maj 2013 

/Jen~B. Ffederiksen, formand 
I '/ 
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Michael Rosing 

~ 
Gerda Vilhom 

Andreas Uldum '---_v 
I 
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i~(,/k~. 
l( 

Bent ti Jensen 

Ayiaja Karlshøj Poulsen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISIORSpATEGNING 

Tillcdelscn i Partiforeningen Demokraterne 

Vi har revideret årsregnskabet for Partiforeningen Demokraterne for regnskabsåret 2012, omfattende 
ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance samt noter. Vi har endvidere 
revideret ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven samt for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en 
retvisende redegørelse i overensstemmelse 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 fejlinfonnation, uanset om fejlinfOlmationen 
skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og 
udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor 
revision. Vi har udført vor 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 årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinforrnation. 

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

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er endvidere vor opfattelse, at 
ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Nuuk, den 23. maj 2013 

A-Revision 
~ ~ 

~~_._-----
, Steen Overgaard 

Registreret revisor 



Parti foreningen Demokraterne sjde4 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Generelt 

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Den anvendte regnskabspraksis er i 
overensstemmelse med partiforeningens vedtægter og almindeligt anerkendte retningslinjer. 

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedsagen: 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 
Indtægter er indtægtføres i den periode de vedrører. 

Ekstraordinære poster 
Indtægter og omkostninger, del' adskiller sig fra foreningens ordinære drift opføres som henholdsvis 
ekstraordinære indtægter eller omkostninger. 

Balancen 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender optages til pålydende med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskriv
ning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender 



Partiforeningen Demokraterne 

LEDELSESBERETNING 

Hovedaktivitet 
Parti foreningens hovedaktivitet er at udbrede kendskabet til "Demokraternes" formål 
og virke. Der er ingen erhvervsmæssig aktivitet i partiforeningen. 

Udvikling i regnskabsåret 
Partiforeningens resultat for 2012 udviser et overskud på kr. 319.535 

Betydningsfulde hændelser ener regnskabsårets afslutning 
Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som fon'Ykker 
årsrapportens udsagn. 
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Partiforenillgell Demokraterne 

BALANCE 

Note 

4 Udlæg lokalafdelinger 

Tilgodehavender 

Likvider 

OMSÆTNINGSAKTIVER 

AKTIVER I ALT 

5 Egenkapital 

Leverandørgæld 
6 Anden gæld 

Aktiver 

Passiver 

Kortfristede gældsforpligtelser 

GÆLDSFORPLIGTELSER 

PASSIVER 

2012 
kr. 

46.465 

46.465 

647.534 

647.534 

693.999 

516.163 

613 
177.223 

177.836 

177.836 

693.999 

side 6 

2011 
kr. 

46.465 

46.465 

359.797 

406.262 

406.262 

196.628 

913 
208.721 

209.634 

209.634 

406.262 
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RESULTATOPGØRELSE 

2012 2011 

Note kr. kr. 

Indtægter 1.577.071 1.507.628 

2 PersonaIeomkostninger -323.830 -548.781 

Konsulentassistance -505.000 -505.000 

Kontingenter O O 
Rejseomkostninger -60.245 -5.776 

Annoncer og reklamertikler -1.816 -5.318 

IT-omkostninger O -50.715 

Sponsorbidrag O O 
Repræsentation -13.420 -41.810 

Kontoratikler -5.834 -48.770 

Medlemsmøder, generalforsamling -25.782 -2.443 

Lokaleomkostninger -1.189 O 
Kommunikation -55.096 -35.237 

Administrativ assistance -13.504 O 
Revision og regnskabsassistance -13.900 -13.913 

Jutidisk bistand O -5.500 

A viser og tidsskrifter og faglitteratur -3.640 -7.988 

Porto O -1.454 

Oversættelser -208.871 -149.823 

Gebyrer -1.138 -1.140 

Småanskaffelser -23.020 O 
0vtige omkostninger O O 

Resultat før særlige aktiviteter 320.786 83.960 

3 Valg -1.972 -163.641 

Resultat før renter 318.814 -79.681 

Finansielle indtægter 737 812 

Finansielle omkostninger -16 O 

Årets resultat 319.535 -78.869 



Partiforeningen Demokraterne 

NOTER 

4. Udlæg lokalafdelinger 
Posten vedrørende udlæg for rejseomkostninger i forbindelse med 
ekstraordinær generalforsamling i 2008 og kan specificeres således: 

Qaqortoq 
Upemavik 
Ilulissat 
Nanortalik 

5. Egenkapital 
Overført resultat tidligere år 
Årets resultat 

6. Anden gæld 
Skyldig A-skat 
Skyldige feriepenge 
Feriepengeforpligtelse 
øvrige skyldige omkostninger 
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2012 2011 
__ -=k;f..;.,. kr. 

4.111 
15.555 
8.685 

18.114 

46.465 

196.628 
319.535 

516.163 

112.720 
,15.628 
28.875 
20.000 

177.223 

4.111 
15.555 

8.685 
18.114 

46.465 

275.497 
~78.869 

196.628 

123.092 
15.628 
50.001 
20.000 

208.721 



Partiforeningen Demokraterne 

NOTER 

1. Indtægter 
Partistøtte 
Pri vate donationer 
Øvrige indtægter 

2. Personaleomkostninger 
Lømlinger og vederlag 
Ændring i feriepengeforpli&rtelse for funktionærer 
Forsikring 
FOltæring, beklædning mv. 
Arbejdsgiverbidrag 
Kursusomkostninger 

3. Valg 

Folketingsvalg 2011 
Valgtilskud, offentlige (for meget modtaget 2011) 
Salg billetter valgaften 
Vælgelmøder 
Valgaften 
Tolk 
Kommunikation 
Rejseomkostninger 
POlio og fragt 
Annoncer og reklamerartikler 
TV og radio præsentation 
Valgkampagne 
Valgmateriale 
Småanskaffelser 

Valg i alt 
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2012 2011 
kr. kr. 

1.574.071 1.490.000 
3.000 17.628 

O O 

1.577.071 1.507.628 

331.001 400.008 
~21.126 92.452 

464 232 
4.337 29.689 
2.304 3.300 
6.850 23.100 

323.830 548.781 

-1.972 128.408 
O O 
O -8.682 
O -32.376 
O -9.700 
O O 
O -86.176 
O -89 
O -34.827 
O -68.550 
O -20.366 
O -31.283 
O O 

-1.972 -163.641 

-1.972 -163.641 
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REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2012 


Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret den af ledelsen aflagte årsrappolt 


for året 2012. 


Med hensyn til revisionens fonnål samt revisors og ledelsens ansvar henvises til 


revisionsprotokollatet for 2002 og 2003 side l. 


Revisionen af årsrapporten er plirnært udført efter regnskabsårets udløb. Revisionen 


har blandt andet omfattet en gennemgang og vurdering med videre af nogle af de væsentligste 


forretningsgange, en stikprøvevis gennemgang af bogføringen og bilagsmaterialet, en analyse af 


resultatopgørelsens poster samt en gennemgang og vurdering af selskabets balancepr. 31.12.2012. 


RESULTAT AF REVISIONEN 


Revisionen afårsrapPOlten har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for 


revisionspåtegningen. 


Nedenfor er redegjort for særlige forhold vedrørende l'egnskabsaflæggelsen. Der henvises hertil. 


Godkender bestyrelsen årsrappolten i dens nuværende form, vil vi forsyne årsrapPOlten med en 


revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 


SÆRLIGE FORHOLD VEDRØRENDE ÅRSRAPPORTEN 


Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig 


betydning for årsrappOlten, og vi er ikke stødt på særlige forhold, der kræver omtale i 


ledelsesberetningen. Årsrapporten er tilpasset kravene i årsregnskabsloven for klasse A 


virksomheder. 


KOMMENTARER TIL DEN UDFØRTE REVISION OG ÅRSRAPPORTEN 


I forbindelse med vor revision har vi gelmemgået de regnskabsmæssige fOlTetningsgange og interne 


kontrolforanstaltninger på udvalgte områder med henblik på en vurdering af disses tilrettelæggelse og 


hensigtsmæssighed til sikring af en god og pålidelig økonomistyring samt foretaget en vurdering af, 


om de regnskabsmæssige systemer giver et pålideligt grundlag for udarbejdelse af foreningens 


årsrapport . 







Vi har som led i vor revision gennemgået referater af bestyrelsesmøder. Vi har herunder konstateret, 


at der løbende føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsen. 


På grund af foreningens støn'else er der ingen funktionsadskillelse mellem bogholder og kasserer, 


hvilket svækker en effektiv, intern kontrol. 


Vi skal dog tilføje, at vi gennem vor revision ikke er stødt på forhold, der kunne give anledning til 


nogen mistanke om besvigelser. 


Bemærkningen er derfor heller ikke fremsat for at bringe de involveredes hæderlighed i tvivl. Men 


er alene fremsat ud fra det principielle forhold, at misligheder kan finde sted med den foreliggende 


forretningsgang - uden at sådanne misligheder nødvendigvis måtte blive opdaget ved den nonnale 


revision. Vi opfordrer derfor ledelsen til at føre udvidet opsyn på dette område. 


Vi skal anføre, at vi ikke har foretaget uanmeldt eftersyn af foreningen likvide midler i 20l2. 


RESULTATOPGØRELSEN 


Resultatopgørelsens enkelte poster er gennemgået og analyseret på baggrund af specifikationer og 


andet afstemningsmateriale. Foreningens ordinære drift udviser et overskud på 320 t. kr., mens der har 


været valgaktivitet i 2012 for netto 2 t. kr .. Foreningens samlede resultat for 2012 udgør derfor et 


overskud på 319 t. kr. 


Indtægter 


I resultatopgørelsen indgår partistøtte og private donationer på 1.577 t. kr. 


Driftsomkostninger m.v. 


Vi skal, i lighed med tidligere, henlede opmærksomheden på skattestyreisens skærpede indstilling til 


free-lance medarbejdere. Skattestyrelsen har gennem det seneste år krævet at alle tolkeopgaver samt 


enkelte andre free-lance opgaver, der udføres af personer, der er hjemmehørende i Grønland afregnes 


som a-indkomst med skattetræk. Dette uanset om der fremsendes fakturaer eller den pågældende 


person er GER-registreret. 


Endvidere skal vi opfordre til, at der foretages løbende bogføring af foreningen regnskab. 
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ØVRIGE FORHOLD 


Rådgivning og assistance m.v. 


Vi har i dette regnskabsår ydet assistance med bogføling samt udarbejdelse af foreningens 


årsregnskab m.v. 


Regnskabserklæring 


Bestyrelsen har overfor os bekræftet følgende: 


• Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet bestyrelsen eller andre interessenter, 
der har væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning 
på årsrapporten. 


• Alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle generalforsamlingsreferater 
og referater fra bestyrelsesmøder er stillet til rådighed for revisionen. 


• ArsrapPOlten indeholder ikke væsentlig fejlinformation eller udeladelser. 


• Bestyrelsen anerkender sit ansvar for implementeringen og driften af de regnskabs- og interne 
kontrol systemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl. 


• Revisionen har faet alle væsentlige oplysninger vedrørende eventuelle besvigelser eller 
fonnodninger om besvigelser, som vi har kendskab til, og som kan have påvirket foreningen. 


• Partiforeningen har ejendomsret til alle aktiver, og ingen aktiver er behæftet med 
ejendomsforbehold eller er pantsat ud over det omfang, der er oplyst i årsrapporten. 


• Alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtelser som eventualforpligtelser er oplyst over for revisor 
og indarbejdet i årsrapp0l1en. 


• Bestyrelsen anser foreningen forsikringsdækning for tilstrækkelig. 


• Indeværende års og de forrige 5 års regnskabsmateriale er til stede og opbevares fortsat på 
forsvarlig og betryggende måde. 


REVISIONSAFTALE 


Aftale om revision 
Vi bekræfter henned, at er valgt som partiforeningens revisor. 
Vi skal nærmere redegøre for vores arbejde som revisor. 


Formål, tilrettelæggelse og udførelse af revisionen 
Formålet med revisionen er, at vi skal undersøge, om den afledeisen aflagte årsrapport er 


udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, bogføringsloven, anden 
lovgivning og foreningens vedtægter. 
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Revisionens fmmål er endvidere at påse, at almindeligt anerkendte regnskabsprincipper er fulgt, og at 
årsrapporten som helhed giver regnskabsbrugcme et retvisende billede af virksomhedens aktiver og 


passiver, dens finansielle stilling samt resultatet. 


Revisionen vil i overensstemmelse med de etiske regler, gældende revisionsstandarder samt god 
revisionsskik blive planlagt og udført på gtundlag af en systematisk risikovurdering, således at 
hovedvægten lægges på de poster i årsrapporten, de dele af foreningens regnskabs- og 


rapporteringssystemer samt øvrige fon'etningsgange, hvor risikoen for væsentlige fejl, herunder 
også besvigelser og uregelmæssigheder, er størst. Revisionen sigter således ikke mod at opdage 
eller rette uvæsentlige fejl, som ikke medfører en ændret helhedsvurdering af årsrapporten, 


I tilfælde, hvor vi finder væsentlige fejl eller mangler, vil ledelsen blive infOlmeret herom. 


Vort arbejde omfatter den lovpligtige revision, herunder revision af årsrapporten samt revision i 
årets løb med gennemgang af foreningens fon'etningsgange og interne kontroller samt eventuel 


foretagelse afuamneldte beholdningseftersyn og udsendelse af saldomeddelelser. Endvidere 
udarbejder vi revisionsprotokoller, der beskriver vort udførte arbejde. 


Derudover er det aftalt, at vi: 


• Foretager assistance med udarbejdelse af årsrapport efter årsregnskabslovens bestemmelser 


• Deltager i regnskabsmøde med ledelsen/generalforsamling 


Arbejdsfordeling og ansvar mellem revisor og ledelsen 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde årsrappo11en efter lovgivningens regler og foreningens 
vedtægter, herunder at årsrapporten giver et retvisende billede aftoreningens aktiver og passiver, 
finansielle stilling samt årets resultat af foreningens aktiviteter. Det er VOlt ansvar at undersøge, om 
den afledeisen aflagte årsrapport opfylder kravene hertil. 


Ledelse er forpligtet til at oplyse os om forhold eller begivenheder, som kan have betydning for 
revision af årsregnskabet. Endvidere skal ledelsen give os tilladelse til at foretage undersøgelser 


samt sikre, at vi får de infOlmationer mv., som vi finder nødvendige for at kunne udføre vores 
arbejde og opfylde vores forpligtelser. 


Endvidere har ledelsen ansvar for at etablere og opretholde effektive interne kontroller. Vores valg 


afrevisionshandlinger afhænger bl.a. af, om foreningen har effektive interne kontroller eller ej. 


Vi har tidligere fremsendt et tiltrædelsesprotokollat til foreningens bestyrelse, hvor arbejds- og 
ansvarsfordelingen, revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse er nærmere beskrevet. 


Honorar 
Hvor der ikke foreligger anden aftale, vil vor revisorassistance blive udført som regningsarbejde. 


Fakturering vil ske ultimo hver måned. Betalingsbetingelserne er netto kontant. Hvis den 
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betalingsfrist ikke overholdes, vil der blive beregnet 1,5 pet. morarente pr. påbegyndt måned. Denne 
aftale er gældende, indtil en af palterne skriftligt opsiger aftalen. 


Revisionspåtegning 


Vi har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold jfr. årsrapporten 


Erklæring 


I henhold til bekendtgørelsen om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. skal vi 


afslutningsvis erklære: 


• At vi opfylder lovgivningens indeholdte habilitetsbetingelser. 


• At vi har modtaget alle de oplysninger vi har amnodet om. 


Nuuk, den 23. maj 2013 


A-Revision 


ø:~_._~ 
~~ ----..--::--: 


Steen Overgaard 


Registreret revisor 
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Nærværende revisionsprotokol er gennemlæst den / ~ 2013 


I bestyrelsen: 


Andreas Uldum 


Bentl0l Jensen 


Gerda Vilhom A tiaja Karlshøj Poulsen 
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