Anders Primdahl Vistisen
Medlem af Europa-Parlamentet

Generelle udgifter
1. januar – 31. december 2016

PRINCIPPER FOR OPGØRELSE AF GENERELLE UDGIFTER

Generelt om opgørelse af generelle udgifter
I forbindelse med udøvelsen af et mandat i Europa-Parlamentet modtager hvert medlem en godtgørelse til dækning af generelle udgifter.
Tillægget udgør i 2016 4.320 EUR pr. måned svarende til ca. 386.000 DKK pr. år. Tillægget er
ikke underlagt krav om revision, fremvisning af bilag eller anden kontrol.
De generelle udgifter er opdelt i nedenstående poster:
Udgifter til kontorhold
Udgifter til kontorhold omfatter småanskaffelser, IT-udstyr, udsmykning, diverse kontorartikler,
porto, bøger, abonnementer, telefoni, internet, adgang til tidsskrifter og databaser m.m. Endvidere
omfatter posten udgifter til det administrative IT-setup i Folketinget samt fællesudgifter med øvrige
medlemmer af Europa-Parlamentet fra Dansk Folkeparti.
Personaleudgifter
Personaleudgifter omfatter primært bespisning af personale i Europa-Parlamentet, udgifterne afholdes primært i Bruxelles og Strasbourg, i mindre grad i Danmark. Herudover rejse- og opholdsudgifter for presserådgiver, samt forplejning på medarbejdertur.
Repræsentation
Repræsentation omfatter Anders Primdahl Vistisens repræsentationsudgifter. Er repræsentationsudgifterne afholdt i Belgien eller i Strasbourg, hvor der ligeledes udbetales dagpenge, er disse kun
medregnet i det omfang udgifterne ligger ud over de beløb, som dagpengene dækker. Endvidere
medregnes alene middage i formelle sammenhænge med eksterne aktører, der primært omfatter
andre medlemmer af Europarlamentet og i mindre grad danske Folketingsmedlemmer og medlemmer af DFU.
Der er ikke fra EU fastsat en øvre grænse for repræsentation, hvorfor der tages udgangspunkt i
gældende danske vejledninger, der blev fastsat efter Brixtofte-dommen. Repræsentationsudgifterne
godtgør således en kuvertpris på maksimalt 1.000 kr. pr. person.
Transport og logi
Transport og logi omfatter udgifter til logi på dage, hvor der ikke modtages dagpenge samt udgifter
til garageleje i Belgien, taxikørsel primært i Danmark, lufthavnsparkering, vej- og broafgifter, offentlig transport m.m. I 2016 er der omkostninger vedrørende rejse til Washington, London og
Ankara.
Øvrige udgifter relateret til udøvelse af mandatet
Øvrige udgifter relateret til udøvelse af mandatet omfatter udgifter til hjemmeside, revisorassistance, advokatassistance, legat Skive Handelsskole, tilstedeværelse på sociale medier og annoncering. Endvidere omfatter posten udgifter til frivillige, herunder til forplejning og transport, omkostninger til DFU-møder samt udgifter til arrangementer af social karakter m.m.
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ANDERS PRIMDAHL VISTISENS ERKLÆRING

Efterstående opgørelse af generelle udgifter for perioden 1. januar – 31. december 2016 indeholder
efter min opfattelse samtlige indtægter og udgifter.
Opgørelsen af generelle udgifter for perioden 1. januar – 31. december 2016 er aflagt i overensstemmelse med principperne omtalt på side 1. Jeg anser de valgte principper for hensigtsmæssige.

Herning, den 22. juni 2017

Anders Primdahl Vistisen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til Anders Primdal Vistisen
Konklusion
Vi har revideret opgørelse af generelle udgifter for perioden 1. januar – 31. december 2016, der
omfatter principper for opgørelse af generelle udgifter og opgørelsen der udviser indtægter for
386.242 og udgifter for 369.781 kr.
Det er vores opfattelse, at opgørelse af generelle udgifter for perioden 1. januar – 31. december
2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med de principper, der er anført på side 1.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen af generelle
udgifter”. Vi er uafhængige af Anders Primdal Vistisen 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. Det
er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Fremhævelse af forhold i opgørelsen af generelle udgifter - principper for opgørelsen
Vi henviser til principper for opgørelse af generelle udgifter. Opgørelsen er alene udarbejdet med
henblik på vise hvorledes de generelle udgifter er anvendt. Som følge heraf kan opgørelsen af generelle udgifter være uegnet til andet formål.
Anders Primdahl Vistisens ansvar for opgørelse af generelle udgifter
Anders Primdahl Vistisen har ansvaret for udarbejdelsen af opgørelsen i overensstemmelse med de
principper, der er anført på side 1. Anders Primdahl Vistisen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som anses for nødvendig for at udarbejde opgørelse af generelle udgifter uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar for revisionen af opgørelse af generelle udgifter
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen af generelle udgifter er opgjort i
henhold til de principper, der er anført på side 1, og som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring med en konklusion.
Vores mål er ikke at vurdere, hvorvidt de generelle udgifter er anvendt i overensstemmelse med
EU’s retningslinjer. 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 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 øko-3-

nomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen af generelle udgifter.
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 opgørelsen af generelle
udgifter, 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, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af institutionens 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.
Vi kommunikerer med Anders Primdal Vistisen om blandt andet 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.

Ikast, den 22. juni 2017
Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Morten Broberg Lind
statsautoriseret revisor
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GENERELLE UDGIFTER 1. JANUAR - 31. DECEMBER
2016

2015

Udbetalt tillæg

386.242

386.590

Indtægter i alt

386.242

386.590

Udgifter til kontorhold

101.420

94.688

Personaleudgifter

42.907

39.720

Repræsentation

37.977

60.883

Transport og logi

98.492

69.986

Øvrige udgifter relateret til udøvelse af mandatet

88.985

105.280

369.781

370.557

16.461

16.033

Udgifter i alt
Overskydende beløb
Refunderet overskud, 2.152,08 EUR, 23. maj 2016
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(16.033)
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