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PJrtilofcnlnqen Oemokta!.tlnt 

NS~rpon 2016 

Ledelsespategning 

Bestyrelsen har dag~ dJto aflilgl ~rsrilppottcn lor Purti(orooingen Demokralcmn for regnsk.wsarec 
, .JuNJDr - 31 . Uecembcr 2016 

Arsrnpporten ar iJflagt i overclIssletr\ITleISI! med årsregnskilb510ven 

Det er vores oprlUBlse. iH al'YCl(1pon giver et retvisende billede af forenings aktiver. passiver og fi n~ · 
slellc: stilling pr. 31 . deCC!rT'Oct Z016 saml ri rc5uk\ltct offorenings aklJviteler ror rognskabsArct 
1.JIlI"IUnr. 31 . d«omber ZOlG 

Det er andvide re voras opfanetsc. at IedelS(!5lJeretnlngun Indeholder en rotvlsende rcdcgorelse for de 
fc;:uhold. Ucrclniogan omhantJhlr, 

I oo-llold til § 21 Inill!JsarluUoy nr 1 S uf 22. november 2011 om of(enUI!J9OI'elselJr politiske portiers 
regnskaber erklæru vi, ilt PanlJorcniogen Demokrateme ikJu! har hilft endte Indtægter eller udglflar 
end amon. I Msregnsltabct 
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Den uafhængige revisors erklæring 

Til ledelsen i Partiforeningen Demokraterne 

Partiforeningen Demokraterne 

Arsrapport 2016 

Vi har revideret årsrapporten for Partiforeningen Demokraterne for regnskabsåret 1. januar -
31. december 2016, der omfatter ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter, herunder an
vendt regnskabspraksis. Arsrapporten udarbejdes efter årsregnskabsloven . 

Ledelsens ansvar for årsrapporten 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overens
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel
sen anser nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentl ig fejlinformation. uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsrapporten er ledelsen ansvarlig for at vurdere fo reningens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er re levant; samt at udarbejde årsrap
porten på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk al tern ativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsrapporten 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder
ligere krav, der er gældende i Grønland. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med inter
nat ionale etiske regler for revisorer ( IESBA's Etiske regler) og de yderlige re krav, der er gældende i 
Grønland, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten som helhed er uden væsentlig fejl in
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fej l, og at afgive en rev isionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti fo r , at en revisi
on, der udføres i ove rensstemmelse med internationale standarder om revision og de yde rligere krav, 
der er gældende i Grønland, al tid vi l afdække væsent lig fej linformation, når sådan findes. Fejlinformati
oner 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
skabs brugerne træffer på grundlag af årsrapporten. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Grønland, foretager vi faglige vu rderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudove r: 

Identificerer og vu rderer vi risikoen for væsentlig fej linformation i årsrapporten, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse r isici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Ris ikoen for ikke at opdage væsentlig fej linformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsen tlig fejlinformation fo rårsaget af fejl, idet besvigel se r kan omfatte sammensværgelser, do
kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildl edning eller tils idesættelse 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 fo r at ku nne udtrykke en kon
kl usion om effektiviteten af foreningen s interne kontrol. 

'fager vi stilling til, om den regnskabspraks is , som er anvendt af ledelsen , er passende, samt om de 
regnskabs mæssige skøn og t ilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimel ige. 

Kon kluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsrapporten på grundlag af regnSkabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik
kerhed fo rbundet med begivenheder eller forho ld, de r kan skabe betydelig tvivl om foreningens ev
ne ti l at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikke rh ed, skal vi i vores revi
sionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsrapporten eller, hvis sådanne oplysnin
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisi
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder el ler 
fo rhold kan dog medføre, at fo ren ingen ikke længere kan fortsætte driften(j( 
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,ager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsrapporten, herunder note
oplysningerne, samt om årsrapporten afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på 
en sådan måde, at der gives et retv isende billede heraf. 

Vurderer vi, om oplysningerne i ledelsesberetningen er relevante og pålidelige, samt om ledelsesbe· 
retningen gi ver de oplysninger, som er nødvendige for at give en retvisende redegørelse for udvik
lingen i foreningens økonomiske aktiviteter og forhold. 

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. 

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 årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter fo r regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Nuuk, den 14. februar 2017 
EY GRØNLAND 
Godkendt Revisionsanpartssel skab 

~7~d~ 
Allan Pedersen 
statsaut. revisor 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om foreningen 

Navn 
Adresse, postnr, by 

Hjemstedskommune 
Regnskabsår 

Hjemmeside 

Bestyrelse 

Revision 

Partiforeningen Demokraterne 

Arsrapport 2016 

Partiforen ingen Demokraterne 
Postboks 132, 3900 Nuuk 

Sermersooq Kommune 
1. januar - 31. december 

www.demokraatit.gl 

Randi Vestergaard Evaldsen, formand 
Justus Hansen, politisk næstformand 
Nivi Olsen, organisatorisk næstformand 
Karen M, Lynge, kasserer 
Jens Frederik Nielsen 
Karl Peter Herlufsen 
Esben Skytte Christiansen 

EY Grønland Godkendt Revisionsanpartsselskab 
Aqqusinersuaq 3A, 1. sal, Postboks 370, 3900 Nuuk.(}! 
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Årsrapport 2016 

Ledelsesberetning 

Beretning 

Partiforeningens hovedaktivitet er at udbrede kendskab til "Demokraternes" formål og vi rke. Der er 
ingen erhvervsmæssig aktivitet i partiforeningen. 

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret 

Der er ikke indtruffet væsentl ige begivenheder i regnskabsåret. 

Det regnskabsmæssige resultat 

Partiforeningens resultat for 2016 udviser et overskud på kr. 116.912. Overskuddet overføres til egen
kapitalen og vi l blive anvendt til politiske aktiviteter, herunder valgkampe i kommende år. 

Hændelser efter regnskabsårets udløb 

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrap
portens udsagn

d 
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Arsregnskab 1. januar - 31. december 

Resultatopgørelse 

Note kr. 

2 Indtægter 

3 Personaleomkostninger 
4 Andre eksterne omkostninger 

Resultat før valgaktiviteter 

5 Valgaktiviteter 

Resultat før finansielle poster 
Finansielle indtægter 
Finansiel le omkostninger 

Arets resultat 

Resultatdisponering 
Overført ti l egenkapital 

Partiforeningen Demokraterne 

Arsra pport 2016 

2016 2015 

1.553.849 1.579.1 46 

-75 1.923 -335 .764 
-685.0 14 -790.641 

116.912 452.741 

O -148.662 

116 .9 12 304.079 
O 80 
O '435 

116.912 303.724 

116.912 303.724 

(fr 
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Arsregnskab 1. januar - 31. december 

Balance 

Note kr. 

6 

7 

AKTIVER 

Likvide beholdninger 

Omsætningsaktiver i alt 

AKTIVER I ALT 

PASSIVER 
Egenkapital i alt 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Anden gæld 

Gældsforpligtelser i alt 

PASSIVER I ALT 

Parti foreningen Demokrat erne 

Arsrapport 2016 

2016 

939 .3 10 

939 .3 10 

939.310 

724. 234 

2 15.076 

2 15.076 

939.3 10 

2015 

696.670 

696.670 

696.670 

607.322 

89.348 

89 .348 

696.670 

4r 
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Arsregnskab 1. januar - 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis 

Generelt 

Årsrapporten for 20 16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse 
A-virksomheder. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Resultatopgørelse 

Indtægter 

Indtægter indtægtsføres i den periode de vedrører. 

Skat 

Foreningen er ikke skattepligtig. 

Balance 

Tilgodehavender 

Ti lgodehavender måles til nominel værdi. De r nedskrives t il imødegåelse af forventede tab efter en indi
viduel vurdering af tilgodehavender. (j€ 
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Arsregnskab 1. januar - 31. december 

Noter 

2 Indl ægler 
Inalsisarlul. grundlilskud samt mandattilskud 
Økonomi- og indenrigsministeriet 
Private donationer/kontingenter 

3 Personaleomkostninger 

4 

Lønn inger og vederlag 
Ændring i fe r iepengefo rpligtelse fo r funktionær 
Arbejdsgi ve rbi d rag 

Andre eksterne omkostninger 
Konsulentassistance herunder tolkning 
Advokatomkostninger 
Kursus 
Rejseomkostninger 
Repræsentation 
Kontorartikler 
Tilskud til loka lafdelinger 
Lokaleomkostninger 
Medlemsmøder 
Kommun ikation 
Forsikring 
Fortæring 
Revision og regnskabsassistance 
Revision og regnskabsassistance tidligere år 
Porto 
Gebyrer 
Småanskaffelser 
Øvrige omkostninger 
Kontingenter og abonnementer 

Partiforeningen Demokratern e 

Arsrapport 2016 

20 16 

1.490.000 
56.949 

6.900 

1.553.849 

665.600 
79.959 

6.364 

751.923 

391.772 
7.200 

18.000 
42 .680 

8 .170 
28 .622 
20.000 

O 
4 .385 

11.538 
946 

5.427 
51.753 

O 
250 

3.40 1 
77.036 

9.528 
4 .306 

6 85.014 

2015 

1.490.000 
86.346 

2.800 

1.579.146 

321.000 
11.950 

2 .814 

3 35.764 

625.719 
O 
O 

18.472 
5.467 
7.961 

15.126 
5.355 

O 
16.361 

391 
3.370 

45.075 
15.873 
3 .130 

264 
15.964 
3.220 
8.893 

790.641 

/Q6' 
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5 Valgaktiviteter 
Selvstyrevalg : 
Valgtilskud 
Vælgermøder 
Valgaf ten 
Tolk 
Honorarer 
Rejseomkostninger 
Valgkampagne 
Valgmateriale 

Folketingsvalg: 
Vælgermøder 
Valgaften 
Tolk 
Kontorartikler 
Rejseomkostninger 
Valgkampagne 
Valgmateriale 

Valgaktiviteter i alt 

6 Egenkapital 
Overført resultat tidligere år 
Arets resulta t 

7 Anden gæld 
Skyldig A-skat og AMA 
F e riepengeforpligtel ser 
Øvrige skyldige omkostninger 

Partiforeningen Demokraterne 

Arsrapport 2016 

2016 2015 

O O 
O O 
O 167 
O 4.162 
O O 
O 2.525 
O 7.628 
O 10.549 

O 25.031 

O 1.287 
O 14.514 
O 7 .908 
O 1.498 
O 19.720 
O 9.290 
O 69.414 

O 123.631 

O 148.662 

607.322 303.598 
116.912 303.724 

724.234 607.322 

82.188 7.313 
81.135 43 .335 
51. 753 38.700 

215.076 89.348 

~ 
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