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Demokraatit / Demokraterne

Arsrapport 2017

LedelsespStegning

Bestyrelsen har dags date aflagt ^rsrapporten for Demokraatit/ Demokraterne for regnskabsflret 1.ja-
nuar- 31. december 2017,

Arsrapporten er aflagt ioverensstemmelse medSrsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at Arsrapporten giver et retvisende billede af forenlngens aktiver, passiver og
finanslelle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatei af foreningens aktiviteter for regnskabsAret
1 .januar- 31. december 2017.

Det er endvidere votes opfattelse. at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegorelse for ud-
vlklingen i foreningens aktiviteter og ekonomiske forhold, arets resultat og fondens finansielle stilling.

I henhold til § 2 i fnatsisartutlov nr. 15 af 22. november 2011 om offentliggorelse af politiske partiers
regnskaber erklaerer vi, at Demokraatit / Demokraterne ikke har haft andre indtaegter eller udgifter end
anfort 1Arsregnskabet.

Nuuk, den 20. aprii 2018

(}judZ['k\A}/>\
Randi Vestergaard Evaldsen Justus iHansen
Formand

Karen M. Lyn Trederik'Nie sen

Nivi Olsen

KahT§!er Herlufsen



Demokraatit / Demokraterne
Årsrapport 2017

3

Den uafhængige revisors erklæring

Til ledelsen i Demokraatit / Demokraterne

Vi har revideret årsrapporten for Demokraatit / Demokraterne for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-
ber 2017, der omfatter ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regn-
skabspraksis. Årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsrapporten 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 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 alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsrapporten

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Grønland. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med interna-
tionale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Grøn-
land, 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 fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en kon-
klusion. 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 Grønland, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 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 regnskabs-
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 vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

► ·Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, 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, 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 årsrapporten 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 årsrapporten eller, hvis sådanne oplys-
ninger 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 eller
forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
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• Tager vi stilling til densamlede praesentatlon, struktur ogindhold af arsrapporten, herunder note-
oplysningerne, samt om arsrapporten afspejier de underliggende transaktioner og begivenheder pa
en sadan made, at der gives et retvisende billede heraf.

5" Vurderer vi, om oplysningeme i ledelsesberetningen er relevante ogpaiidelige, samtom ledelsesbe-
retningen giver de opiysninger, som er nodvendige for at give en retvisende redegorelse for udvik-
lingen iforeningens okonomiske aktiviteter og forhold.

Vi kommunikerer med den overste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmaessige placering
afrevisionen samt betydelige revisionsmasssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangier i
intern kontrol. som vi identificerer under revisionen.

Det ervores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionen har ikke givet aniedning til forbehold.

Konklusion

Det ervores opfattelse, at arsrapporten giver et retvisende billede afforeningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt afresultatet afforeningens aktiviteter for regnskabsaret
1.januar - 31. december 2017 ioverensstemmelse med arsregnskabsloven.

Nuuk, den 20. april 2018
EY GR0NLAND
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR33 94 61 71

esper Peoersen
statsaufTrevisor
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Ledelsesberetning

Oplysninger om foreningen

Navn
Adresse, postnr. by

Demokraatit / Demokraterne
P H Lundsteensvej 1, postboks 132, 3900 Nuuk

Hjemstedskommune
Regnskabsår

Sermersooq Kommune
1. januar – 31. december

Hjemmeside www.demokraatit.gl

Bestyrelse Randi Vestergaard Evaldsen, formand
Justus Hansen, politisk næstformand
Nivi Olsen, organisatorisk næstformand
Karen M. Lynge, kasserer
Jens Frederik Nielsen
Karl Peter Herlufsen
Mark Mølgaard

Revision EY Grønland Godkendt Revisionsanpartsselskab
Aqqusinersuaq 3A, 1. sal, Postboks 370, 3900 Nuuk
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Ledelsesberetning

Beretning

Partiet er en frivillig sammenslutning, hvis virksomhed bygger på en samfundsopfattelse der sigter på at
sikre befolkningen den størst mulige grad af personlig frihed, materiel sikkerhed samt overholdelse af de
universelle menneskerettigheder.

Partiets mål er at samle befolkningen om at indføre det fuldt demokratiske og oplyste velfærdssamfund,
hvor alle væsentlige beslutninger på ethvert trin i samfundsopbygningen træffes på grundlag af landets
faktiske vilkår og muligheder efter grundig debat med fri og kritisk udveksling af synspunkter i det of-
fentlige rum, herunder i frie og uafhængige medier.

Partiet skal i overensstemmelse med den samlede befolknings interesser kæmpe mod misbrug af sam-
fundets goder og mod fordækte forhold i samfundets institutioner.

Partiet understøtter og fremmer kampen for at sikre landets sammenhængskraft i en globaliseret ver-
den, for en styrkelse af landets internationale relationer og for en fastholdelse af dets internationale for-
pligtelser samt virker for at fremme beholdningens almene økonomiske, politiske og kulturelle interes-
ser.

Partiet skal konstant arbejde for at forbedre landets uddannelsesinstitutioner, herunder folkeskolen,
med henblik på at uddannelsesniveauet i samfundet skal undergå en konstant forbedring.

Partiet skal arbejde for at sikre de bedst mulige vilkår for at skabe vækst og udvikling i den private sek-
tor med henblik på skabelse af arbejdspladser og skatteindtægter.

Det er partiets mål i størst muligt omfang at virkeliggøre partiets program.

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder i regnskabsåret.

Det regnskabsmæssige resultat

Partiforeningens resultat for 2017 udviser et underskud på kr. 19.468. Underskuddet er på niveau med
det forventede som følge af aktivitet i forbindelse med kommunalvalget. Bestyrelsen anser årets resul-
tat som tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrap-
portens udsagn.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note kr. 2017 2016

2 Indtægter 1.551.588 1.553.849

3 Personaleomkostninger -1.098.360 -751.923
4 Andre eksterne omkostninger -376.823 -685.014

Resultat før valgaktiviteter 76.405 116.912

5 Valgaktiviteter -95.873 0

Årets resultat -19.468 116.912

Resultatdisponering
Overført til egenkapital -19.468 116.912
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note kr. 2017 2016

AKTIVER

Likvide beholdninger 913.567 939.310

Omsætningsaktiver i alt 913.567 939.310

AKTIVER I ALT 913.567 939.310

PASSIVER
6 Egenkapital i alt 704.766 724.234

Kortfristede gældsforpligtelser
7 Anden gæld 208.801 215.076

Gældsforpligtelser i alt 208.801 215.076

PASSIVER I ALT 913.567 939.310



Demokraatit / Demokraterne
Årsrapport 2017

9

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for 2017 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.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, inklusiv feriepenge samt andre omkostninger til social sikring mv.
til foreningens medarbejdere.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende foreningens primære aktivitet, der er
afholdt i årets løb.

Valgaktiviteter

Valgaktiviteter omfatter omkostninger, der vedrører foreningens aktivitet i forbindelse med valg.

Skat

Foreningen er ikke skattepligtig.

Balance

Likvider

Likvider omfatter indestående i banker.

Anden gæld

Anden gæld måles til nettorealisationsværdi.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter
2017 2016

2 Indtægter
Inatsisartut, grundtilskud samt mandattilskud 1.490.000 1.490.000
Økonomi- og indenrigsministeriet 58.388 56.949
Private donationer/kontingenter 3.200 6.900
Valgtilskud 120.000 0

1.551.588 1.553.849

3 Personaleomkostninger
Lønninger og vederlag 1.066.915 665.600
Ændring i feriepengeforpligtelse for funktionær 21.845 79.959
Arbejdsgiverbidrag 9.600 6.364

1.098.360 751.923

4 Andre eksterne omkostninger
Konsulentassistance herunder tolkning 192.551 391.772
Advokatomkostninger 43.500 7.200
Kursus 0 18.000
Rejseomkostninger 11.545 42.680
Repræsentation 8.698 8.170
Kontorartikler 2.427 28.622
Tilskud til lokalafdelinger 10.000 20.000
Medlemsmøder 4.490 4.385
Kommunikation 8.818 11.538
Forsikring 870 946
Fortæring 4.668 5.427
Revision og regnskabsassistance 49.489 51.753
Porto 250 250
Gebyrer 2.236 3.401
Småanskaffelser 26.214 77.036
Øvrige omkostninger 12.309 9.528
Kontingenter og abonnementer 10.854 4.306
Optalt kontantkasse, ej ind -12.096 0

376.823 685.014
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2017 2016

5 Valgaktiviteter
Kommunalvalg:
Valgtilskud -120.000 0
Valgaften 7.466 0
Rejseomkostninger 38.106 0
Valgkampagne 9.931 0
Valgmateriale 160.370 0

Valgaktiviteter i alt 95.873 0

6 Egenkapital
Overført resultat tidligere år 724.234 607.322
Årets resultat -19.468 116.912

704.766 724.234

7 Anden gæld
Skyldig A-skat og AMA 64.271 82.188
Feriepengeforpligtelser 102.980 81.135
Øvrige skyldige omkostninger 41.550 51.753

208.801 215.076


