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2

Ledelsespåtegning
Den daglige ledelse og forretningsudvalget har aflagt årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december
2020.

Årsregnskabet er aflagt efter foreningens vedtægter og i henhold lov om private bidrag til politiske partier
og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber. Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigts-
mæssig, således at årsregnskabet efter vores opfattelse udviser et rigtigt billede af partiets aktiver og pas-
siver og dets økonomiske stilling.

I henhold til lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber er-
klæres det hermed, at Det Konservative Folkeparti ikke har haft andre indtægter end anført i regnskabet.

Partiet erklærer hermed, at der i opgørelsen over udgifter, der er afholdt i 2020 henholdsvis påregnes af-
holdt i 2021 til politisk arbejde, ikke er medregnet udgifter, der er dækket af udbetalt eller påregnet udbetalt
støtte til politisk arbejde i henhold til anden lovgivning eller andre tilskud i henhold til partistøtteloven.

Årsregnskabet indstilles til Hovedbestyrelsens godkendelse.

København, den 28. maj 2021

Daglig ledelse:

Søren Vandsø

Forretningsudvalget:

Søren Pape Poulsen
Partiformand

Henrik Sølje Weiglin
Organisatorisk næstformand

Michael Ziegler
Kommunalpolitisk næstformand

Mai Mercado Jesper Roulund Christian Baunbæk Espersen
Gruppeformand

Dan Arnløv Jørgensen
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Den uafhængige revisors påtegning

Til ledelsen i Det Konservative Folkeparti

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Det Konservative Folkeparti for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbej-
des efter foreningens vedtægter og partiregnskabsloven, som offentliggjort i LBK nr. 139 af 7. februar 2019
samt bekendtgørelse om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-
Parlamentet til debat og oplysning i Danmark om Europa (BEK nr. 631 af 2. juni 2017), som beskrevet på
side 6-7 i anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Det Konservative Folkeparti for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse foreningens vedtægter
og partiregnskabsloven, som offentliggjort i LBK nr. 139 af 7. februar 2019 samt bekendtgørelse om tilskud
til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet til debat og oplys-
ning i Danmark om Europa (BEK nr. 631 af 2. juni 2017), som beskrevet på side 6-7 i anvendt regnskabs-
praksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet
i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at
det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af Det Konservative Folkeparti i overensstemmelse med internationale etiske regler for
revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med foreningens vedtæg-
ter og partiregnskabsloven, som offentliggjort i LBK nr. 139 af 7. februar 2019 samt bekendtgørelse om til-
skud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet til debat og op-
lysning i Danmark om Europa (BEK nr. 631 af 2. juni 2017), som beskrevet på side 6-7 i anvendt regn-
skabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet 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 årsregnska-
bet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvi-
dere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der ud-
føres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl-
dende i Danmark, 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 regnskabsbrugerne træffer
på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors påtegning
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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 væ-
sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-
falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
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 årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker-
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis,
der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan
dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-
lysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et rigtigt billede heraf.

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 in-
tern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 28. maj 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Mogens Andreasen
statsaut. revisor
mne28603
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Påtegning fra de interne revisorer
Vi har gennemgået partiets regnskab for 2020 og fået stillet de oplysninger til rådighed, vi havde brug for.

Den udførte gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

København, den 14. april 2021
Det Konservative Folkepartis interne revisorer

Rolf Aagaard Svendsen Kurt Bjørndal
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Det Konservative Folkepartis vedtægter og i hen-
hold til partiregnskabsloven, som offentliggjort i LBK nr. 139 af 7. februar 2019 samt bekendtgørelse om
tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet til debat og
oplysning i Danmark om Europa (BEK nr. 631 af 2. juni 2017).

Regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter omfatter offentlige og private bidrag, medlemskontingenter samt diverse kampagneindtægter.
Indtægter indregnes i takt med at de indtjenes og tildeles.

Udgifter

Udgifter omfatter omkostninger til administration, lokaler, lønninger og gager samt øvrige partirelevante ak-
tiviteter m.v. Udgifter indregnes i den periode, som den underliggende leverance vedrører.

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives lineært på
grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiderne:

Brugstid

Biler 3 år

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, deklarerede aktieudbytter,
finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og
transaktioner i fremmed valuta.

Henlæggelser

Årets henlæggelser fastlægges på baggrund af årets resultat før henlæggelser. Der henlægges til fremti-
dige valg og afstemninger, IT og udvikling og andre specifikke projektomkostninger, hvortil der er modtaget
donationer, som ikke er anvendt fuldt ud i regnskabsåret. Årets henlæggelser kan ikke anvendes i henlæg-
gelsesåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter biler. Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Mate-
rielle anlægsaktiver måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis
denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduce-
res med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
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Anvendt regnskabspraksis – fortsat

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået dags-
værdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

Finansielle gældsforpligtelser

Anden gæld måles til amortiseret kostpris, svarende til den nominelle restgæld.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrører
indtægter i efterfølgende regnskabsår.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note kr. 2020 2019

Indtægter
Kontingenter 1.637.050 1.500.100
Offentlig partistøtte 7.834.478 3.894.099
Nævnet vedr. EU-oplysning 135.599 608.187
DIPD 734.948 1.315.206

1 Bidrag 3.848.405 7.434.344
Kampagnematerialer 189.214 281.882
Øvrige indtægter 3.019 1.098

2 Finansielle indtægter 305.724 730.437

Indtægter i alt 14.688.437 15.765.353

Udgifter
Information og kommunikation 1.467.395 1.181.491
Kurser og konferencer 445.746 696.839
Organisation og foreningsservice 1.788.534 2.057.213
Administration 1.241.221 1.108.485
EU og internationalt samarbejde 135.599 608.187
DIPD 734.948 1.315.206
Løn 3.201.764 3.475.528
Øvrige personaleomkostninger 698.970 701.763
Afskrivninger, anlægsaktiver 114.084 105.990
Valg og afstemninger 1.441.462 19.961.421
Finansielle omkostninger 116.392 124.977

Udgifter i alt 11.386.115 31.337.100

Årets resultat før henlæggelser 3.302.322 -15.571.747
3 Henlæggelser -1.900.000 12.520.302

Årets resultat 1.402.322 -3.051.445

som af forretningsudvalget foreslås overført til næste år.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note kr. 2020 2019

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler 323.529 161.393

323.529 161.393

Anlægsaktiver i alt 323.529 161.393

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger 210.713 218.678

210.713 218.678

Tilgodehavender
Tilgodehavender 1.446.076 557.800
Periodeafgrænsningsposter 576.837 28.561
Andre tilgodehavender 141.478 94.314

2.164.391 680.675

Værdipapirer 8.583.065 8.335.281

Likvide beholdninger 3.667.838 1.197.574

Omsætningsaktiver i alt 14.626.007 10.432.208

AKTIVER I ALT 14.949.536 10.593.601

PASSIVER
Egenkapital 10.019.937 8.617.616

3 Henlæggelser 1.900.000 0

Subtotal egenkapital og henlæggelser 11.919.937 8.617.616

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Anden gæld 614.650 205.401

614.650 205.401

Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 374.518 306.317
Anden gæld 1.190.746 1.201.891
Periodeafgrænsningsposter 849.685 262.376

2.414.949 1.770.584

Gældsforpligtelser i alt 3.029.599 1.975.985

PASSIVER I ALT 14.949.536 10.593.601
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Kapitalkonto

Note kr.
Dispositions-

fond

Egenkapital 1/1 2020 8.617.617
Årets overførte resultat 1.402.320

Egenkapital 31/12 2020 10.019.937
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

kr. 2020 2019

1 Bidrag
Bidrag iht. §3, stk. 1 nr. 3 (privat) 4.030 106.966
Bidrag iht. §3, stk. 1 nr. 5 (erhverv) 3.844.375  7.327.378

3.848.405 7.434.344

Opgørelse af frivillige bidrag over 21.400 kr., jf. LBK nr. 139 af 7. februar 2019 iht. § 3.

 Dansk Arbejdsgiverforening, Vester Voldgade 113, 1790 København V

 Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V

 Degn Grafisk, Skaarupvej 28 Ravnkilde, 9610 Nørager

 Fonden af 28. Maj 1948, Søndre Fasanvej 93, 4. tv., 2500 Valby

 Foreningen C-Business, Pilestræde 58, 1112 København K

 Randers Tegl A/S, Mineralvej 2-4, 9220 Aalborg Øst

De private og erhvervsmæssige bidrag har været anvendt i forbindelse med politiske aktiviteter i 2020 og
hensættelser til omkostninger forbundet med det forstående kommunalvalg.

Anonyme bidrag

I henhold til Partiregnskabsloven § 3, stk. 2, 2. pkt. er Det Konservative Folkeparti forpligtet til at oplyse om
anonyme bidrag modtaget i regnskabsåret.

Det Konservative Folkeparti har for regnskabsåret 2020 modtaget anonyme bidrag for kr. 2.900. De ano-
nyme bidrag er enkeltvist under 21.400 kr.

Indberetningspligtige tilskud til kandidater

Indberetningspligtige tilskud til kandidater, der er opstillet for Det Konservative Folkeparti til folketingsvalg
og regionsrådsvalg, indberettes til regionsrådet og vil blive offentliggjort på regionens hjemmeside. Indbe-
retningspligtige tilskud til kandidater, der er opstillet for Det Konservative Folkeparti til kommunalbestyrel-
sesvalg, indberettes til kommunalbestyrelsen og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. For
god ordens skyld bemærkes, at Det Konservative Folkeparti ikke ved disse oplysninger indestår for, at op-
lysninger om private tilskud til partiets kandidater bliver indberettet som oplyst.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter
kr. 2020 2019

2 Finansielle indtægter
Renteindtægter 0 14
Udbytte værdipapirer 117.243 103.778
Kursgevinst værdipapirer 188.481 626.645

305.724 730.437

3 Henlæggelser
Saldo 1/1 0 12.520.302
Årets henlæggelser Kommunalvalg 1.900.000 0
Årets forbrug af henlæggelse til Valg 0 -11.990.535
Årets forbrug af henlæggelse til EU 0 -529.767

1.900.000 0

4 Eventualforpligtelser

Til sikkerhed for mellemværende med bank, er der givet pant i værdipapirer og en likvid konto, hvis regn-
skabsmæssige værdi pr. 31. december 2020 udgør 8.583 t.kr.

Der er indgået en leverandøraftale af en varighed på et år. Leverandørforpligtelsen er pr. 31. december
2020 opgjort til 195 t.kr.
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