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Organisationsoplysninger

Organisation

Atassut Landsorganisation

Imaneq 4, Bygn. F, st.

Postboks 399

3900 Nuuk

GER nr. 16 59 74 81

Hjemstedskommune: Sermersooq

Telefon: +299 32 33 66

Telefax: +299 32 58 40

Internet: www.atassut.gl

E-mail: atassut@greennet.gl

Forretningsudvalg

Knud Kristiansen, formand

Steen Lynge

Paninnguaq M. Kruse

Karl Markussen

Knud Fleischer

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Godkendt på organisationens generalforsamling, den

Dirigent
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Atassut Landsorgani-

sation.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for

hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af organisationens aktiver og passiver, fi-

nansielle stilling samt resultatet.

I henhold til §2 i Inatsiartutlov nr. 15 af 22. november 2011 om offentliggørelse af politiske partiers regnskaber

erklærer vi, at Atassut Landsorganisation ikke har haft andre indtægter eller udgifter end anført i nærværende

årsrapport.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nuuk, den 6. maj 2015

Forretningsudvalg

Knud Kristiansen Steen Lynge Paninnguaq M. Kruse
formand

Karl Markussen Knud Fleischer
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Den uafhængige revisors påtegning

Til Atassut Landsorganisation
Vi har revideret årsrapporten for Atassut Landsorganisation for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter

ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflæg-

ges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en

årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i over-

ensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette

kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-

rapporten er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten.

De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i

årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er

relevant for organisationens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af

organisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er

passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt 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 organisationens aktiver, passiver og finansielle stil-

ling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Partiet har en væsentlig negativ egenkapital, ligesom det finansielle beredskab vurderes at være utilstrækkeligt. Partiet er

afhængig af, at eksterne långivere fortsat stiller den fornødne finansiering og likviditet til rådighed, herunder til finansie-

ring af den løbende drift. Partiets daglige ledelse har oplyst, at forudsætningerne for fortsat drift er usikre, men at ledelsen

løbende arbejder intenst på at sikre, at kommende års drift udviser overskud, samtidig med at der løbende arbejdes med

sikring af organisations finansiering. Vi har ikke grundlag for at anlægge en anden betragtning end ledelsen.

Nuuk, den 6. maj 2015

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peter A. Wistoft
statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med

tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

nomiske fordele vil tilflyde organisationen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå organisationen, og for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be-

løb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter omfatter samtlige til organisationens indbetalte tilskud, partiskatter samt bidrag og kontingenter i

øvrigt, som kan henføres til regnskabsåret.

Omkostninger

Omkostninger er medtaget i det regnskabsår de vedrører

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger mv.

Skat

Organisationen er fritaget for skattepligt i medfør af den grønlandske indkomstskattelov.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver over 10.000 kr aktiveres.

Inventar måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Den

årlige afskrivning udgør efter saldoværdimetoden 25%

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-

skrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Andre finansielle forpligtigelser

Andre finansielle forpligtigelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svare til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for 2014

2014 2013
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Tilskud 1 1.466.580 1.585

Bidrag og kontingenter 2 60.250 83

Øvrige indtægter 3 0 3___________ _______

Indtægter i alt 1.526.830 1.671___________ _______

Personaleudgifter 4 (944.005) (639)

Administrationsomkostninger 5 (252.573) (361)

Afskrivning på inventar 9 2.379 (15)___________ _______

Sekretariatsomkostninger (1.194.199) (1.015)___________ _______

Generelle kampagneudgifter 6 (60.841) (29)

Valgudgifter 7 (508.995) (651)

Hovedbestyrelsesmøde og Landsmøde 8 (161.914) (129)___________ _______

Kampagner/møder/valg (731.750) (809)___________ _______

Omkostninger i alt (1.925.949) (1.824)___________ _______

Resultat før renter (399.119) (153)

Renteudgifter (58.084) (49)___________ _______

Årets resultat (457.199) (202)___________ __________________ _______

Forslag til resultatdisponering

Forretningsudvalget foreslår årets resultat disponeret således:

Overført til næste år (457.199)___________

(457.199)___________
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Balance pr. 31.12.2014

2014 2013
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Inventar 9 41.281 19___________ _______

Materielle anlægsaktiver 41.281 19___________ _______

Anlægsaktiver 41.281 19___________ _______

Tilgodehavender 10 83.796 82

Periodeafgrænsningsposter 0 49___________ _______

Tilgodehavender 83.796 131___________ _______

Omsætningsaktiver 83.796 131___________ _______

Aktiver 125.077 150___________ __________________ _______
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Balance pr. 31.12.2014

2014 2013
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Egenkapital primo (687.875) (486)

Årets resultat (457.199) (202)___________ _______

Egenkapital (1.145.074) (688)___________ _______

Grønlandsbanken, erhvervskredit 821.234 555

Leverandører af varer og tjenesteydelser 244.363 141

Anden gæld 11 199.054 142

Periodeafgrænsning 5.500 0___________ _______

Kortfristede gældsforpligtelser 1.270.151 838___________ _______

Gældsforpligtelser 1.270.151 838___________ _______

Passiver 125.077 150___________ __________________ _______
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Noter

2014 2013
kr. t.kr.___________ _______

1. Tilskud

Tilskud fra Grønlands Selvstyre 1.070.000 1.070

Grønlands Selvstyre, Landstingsvalg 345.400 409

Indenrigsministeriet 51.180 106___________ _______

1.466.580 1.585___________ _______

2. Bidrag og kontingenter

Kontingentindbetalinger 10.250 6

Gaver 50.000 77___________ _______

60.250 83___________ _______

3. Øvrige indtægter

Lejeindtægt vedrørende kopimaskine 0 3___________ _______

0 3___________ _______
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Noter

2014 2013
kr. t.kr.___________ _______

4. Personaleudgifter

Løn partisekretær 410.924 311

Løn øvrige ansatte 437.851 183

Tolkningshonorar 957 94

Fortæring 28.142 5

Pensions bidrag 18.900 14

Regulering af skyldige lønomkostninger 47.231 32___________ _______

944.005 639___________ _______

5. Administrationsomkostninger

Telefon mv. 92.625 100

Kontorartikler 2.605 17

Revision og regnskabsmæssig assistance 41.000 25

Bogføringsassistance 44.644 38

Bankomkostninger og porto 16.943 35

Taxa mv. 2.913 2

Abonnementer 21.282 (5)

Service kopimaskine samt nyanskaffelser 6.743 9

Annoncering 0 86

Repræsentation 2.434 1

Edb-omkostninger 6.718 40

Diverse administrationsomkostninger 14.666 13___________ _______

252.573 361___________ _______
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Noter

2014 2013
kr. t.kr.___________ _______

6. Kampagneudgifter

Tilskud lokalafdelinger 3.000 8

Tilskud til Atassut ungdoms afd. 5.000 3

Hjemmeside 0 1

Sponsor udgifter 0 1

Annoncer og plakater 6.625 8

Radio- og Tv-reklamer 416 6

Porto og fragt 431 1

Reklameartikler 43.183 0

Øvrige kampagneudgifter 2.186 1___________ _______

60.841 29___________ _______

7. Valgudgifter

Kommunalvalg

Rejse og opholdsudgifter 0 15

Annoncer og plakater 0 8

Øvrige valgudgifter 0 2___________ _______

0 25___________ _______

Landstingsvalg

Rejse og opholdsudgifter 347.217 308

Annoncer og plakater 42.351 212

Radio- og Tv-reklamer 0 10

Reklameartikler 48.577 18

Tilskud lokalafdelingen 29.600 20

Porto og fragt 0 8

Øvrige valgudgifter 41.250 50___________ _______

508.995 626___________ _______

508.995 651___________ _______
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Noter

2014 2013
kr. t.kr.___________ _______

8. Hovedbestyrelsesmøde mv.

Rejseudgifter 81.650 23

Ophold og fortæring 61.455 88

Dagpenge 15.752 18

Taxa mv. 3.057 0___________ _______

161.914 129___________ _______

Inventar
kr.___________

9. Anlægsaktiver

Kostpris pr. 01.01.2014 60.485

Tilgang 50.000

Afgang (36.870)___________

Saldo pr. 31.12.2014 73.615___________

Afskrivninger 01.01.2014 (41.583)

Årets afskrivninger (27.621)

Afgang 36.870___________

Afskrivninger 31.12.2014 (32.334)___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014 41.281___________
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Noter

2014 2013
kr. t.kr.___________ _______

10. Tilgodehavender

Andre tilgodehavender 43.628 41___________ _______

43.628 41

Tilgode hos tidligere partisekretær 120.352 120

Hensat til tab (120.352) (120)___________ _______

0 0

Lønforskud mv. 575 41

Mellemregning med Atassut Ungdomsforening 39.593 0___________ _______

83.796 82___________ _______

11. Anden gæld

Skyldig revision 33.000 25

Skyldige omkostninger 2.036 2

Tilbageholdt A-skat 88.145 73

Skyldige feriepenge 28.508 22

Feriepengeforpligtigelse 28.463 0

Skyldig dagpenge og pensionsbidrag 18.902 20___________ _______

199.054 142___________ _______
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