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LEDELSESERKLÆRING 
 
Daglig ledelse og forretningsudvalget har aflagt årsregnskab for 2006. 
 
I henhold til lov om privat bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers 
regnskaber, Lov nr. 404 af 13. juni 1990, Lov nr. 394 af 14. juni 1995 og Lov nr. 464 af 7. juni 
2001, erklæres det hermed, at Det Konservative Folkeparti ikke har haft andre indtægter end anført 
i regnskabet. 
 
Herudover erklæres det, at regnskabet efter vor opfattelse udviser et retvisende billede af partiets 
aktiver og passiver og dets økonomiske stilling. 
 
 
Daglig ledelse: 
 
 
  
Morten Bangsgaard 
Generalsekretær 
 
 
Forretningsudvalget: 
 
 
    
Bendt Bendtsen, MF  Mads Lebech 
Partiformand  1. Næstformand 
 
 
    
Finn Poulsen  Helge Adam Møller, MF 
2. Næstformand  Gruppeformand 
 
 
    
Stig Risdahl Knudsen  Stiig Wæver 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 
 
Til ledelsen i Det Konservative Folkeparti 
Vi har revideret årsrapporten for Det Konservative Folkeparti for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2006, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 
og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse 
af politiske partiers regnskaber. 

Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers 
regnskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontrol-
ler, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen 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 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har 
udført vores 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 fejlinformation.  

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

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 partiets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af partiets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2006 i overensstemmelse med lov om private bidrag til politiske partier og 
offentliggørelse af politiske partiers regnskaber. 

København, den 10. april 2007 
Ernst & Young 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

 
Leif Breum 
statsautoriseret revisor 
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Vi har gennemgået partiets regnskab for 2006 og fået stillet de oplysninger til rådighed, vi havde 
brug for. 
 
 
København, den         /             2007 
Det Konservative Folkepartis interne revisorer 
 
 
Jørgen Falkensteen Henning G. Pedersen 
prokurist direktør  
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
 
Generelt 
Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Det Konservative Folkepartis vedtægter og Lov 
nr. 404 af 13. juni 1990, Lov nr. 394 af 14. juni 1995 og Lov nr. 464 af 7. juni 2001. 
 
Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 
 
Afskrivninger 
De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Der er 
anvendt følgende afskrivningsperioder: 
 
Indretning af lokaler  3 år 
Teknisk anlæg  3 år 
Inventar  5 år 
Bygning med en scrapværdi på kr. 7.500.000  30 år 
 
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver er optaget til oprindelig anskaffelsespris med tillæg af senere tilgange og 
med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 
 
Varelager 
Varelageret er optaget til produktionspriser. 
 
Tilgodehavender 
Hensættelse til imødegåelse af tab på tilgodehavender er foretaget på grundlag af individuel 
vurdering af de fordringer, der skønnes behæftet med særlig risiko. 
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RESULTATOPGØRELSE 
1/1 - 31/12 2006 
 
 
   2006  2005 
 Note  kr.  t.kr. 
Indtægter 
Kontingenter   1.422.900  1.439 
Offentlig partistøtte   8.363.486  7.428 
Nævnet vedr. EU-oplysning   761.060  705 
Private bidrag 1  409.074  19.647 
Trykkeriindtægter   91.754  632 
Diverse indtægter   116.700  99 

Indtægter i alt   11.164.974  29.950 
 
 
Udgifter 
Information, intern/ekstern   1.751.836  1.457 
Fundraising   0  0 
Møder, kurser og konferencer   3.605.814  3.382 
Foreningsservice og EDB   1.771.567  1.580 
Husleje og kontorforhold   1.038.936  927 
Ledelse og administration   1.026.800  1.213 
Tilskud og internationalt samarbejde   451.495  222 
Afskrivninger   428.978  568 
Udgifter Christiansborg   52.844  81 
Diverse udgifter   55.489  527 
EU-valg/folketingsvalg/kommunalvalg   0  20.956 

Udgifter i alt   10.183.759  30.913 
 
 
ÅRETS RESULTAT   981.215  -963 
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BALANCE pr. 31/12 2006 
 
 
   2006  2005 
 Note  kr.  t.kr. 
AKTIVER 
Tekniske anlæg, inventar og indretning   187.857  274 
Nyhavn 4    12.923.155  13.181 

Materielle anlægsaktiver   13.111.012  13.455 
 
Anlægsaktiver i alt   13.111.012  13.455 
 
 
Varelager   287.385  287 
Deposita   13.500  14 
Diverse tilgodehavender   1.330.931  856 
Periodeafgrænsningsposter   290.811  51 

Tilgodehavender   1.922.627  1.208 
 
Likvide beholdninger   4.264.230  2.063 
 
Omsætningsaktiver i alt   6.186.857  3.271 
 
 
AKTIVER I ALT   19.297.869  16.726 
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BALANCE pr. 31/12 2006 
 
 
   2006  2005 
 Note  kr.  t.kr. 
PASSIVER 
Kapitalkonto   4.414.835  3.434 
 
Prioritetsgæld   11.091.862  11.145 
Feriepengehensættelse   405.862  475 

Langfristede gældsforpligtelser   11.497.724  11.620 
 
Kreditorer og skyldige omkostninger   662.588  759 
Anden gæld   179.963  73 
Periodeafgrænsningsposter   2.542.759  840 

Kortfristede gældsforpligtelser   3.385.310  1.672 
 
Gældsforpligtelser i alt   14.883.034  13.292 
 
 
PASSIVER I ALT   19.297.869  16.726 



  8 

N O T E R 
 
  2006  2005 
  kr.  t.kr. 
Note 1.  Private bidrag 
Bidrag i henhold til lovens §3, stk. 1/5  408.975  874 
Private bidrag  99  0 
Bidrag til KV/FV & EU-kampagner  0  18.773 
Private bidrag  409.074  19.647 
 
Opgørelse af frivillige bidrag over kr. 20.000, jf. Lov nr. 394 af 14. juni 1995: 
 
Dansk Arbejdsgiverforening, Vester Voldgade 113, 1790 København K 
Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København K 
 



 

 


