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REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2010 


Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret den afledeisen aflagte årsrapport 


for året 2010. 


Med hensyn til revisionens formål samt revisors og ledelsens ansvar henvises til 


revisionsprotokollatet for 2002 og 2003 side 1. 


Revisionen af årsrapporten er primært udført efter regnskabsårets udløb. Revisionen 


har blandt andet omfattet en gennemgang og vurdering med videre af nogle af de væsentligste 


forretningsgange, en stikprøvevis gennemgang af bogføringen og bilagsmaterialet, en analyse af 


resultatopgørelsens poster samt en gennemgang og vurdering af selskabets balance pr. 31.12.2010. 


RESULTAT AF REVISIONEN 


Revisionen af årsrapporten har ikke givet anledning til bemærkninger afbetydning for 


revisionspåtegningen. 


Nedenfor er redegjort for særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen. Der henvises hertil. 


Godkender bestyrelsen årsrappOlten i dens nuværende fonn, vil vi forsyne årsrapporten med en 


revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 


SÆRLIGE FORHOLD VEDRØRENDE ÅRSRAPPORTEN 


Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig 


betydning for årsrapporten, og vi er ikke stødt på særlige forhold, der kræver omtale i 


ledelsesberetningen. Årsrapporten er tilpasset kravene i årsregnskabsloven for klasse A 


virksomheder. 


KOMMENTARER TIL DEN UDFØRTE REVISION OG ÅRSRAPPORTEN 


I forbindelse med vor revision har vi gennemgået de regnskabsmæssige forretningsgange og interne 


kontrolforanstaltninger på udvalgte områder med henblik på en vurdering af disses tilrettelæggelse og 


hensigtsmæssighed til sikring af en god og pålidelig økonomistyring samt foretaget en vurdering af, 


om de regnskabsmæssige systemer giver et pålideligt grundlag for udarbejdelse af foreningens 


årsrapport . 
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Vi har som led i vor revision gennemgået referater af bestyrelsesmøder. Vi har herunder konstateret, 


at der løbende føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsen. 


På grund af foreningens størrelse er der ingen funktionsadskillelse mellem bogholder og kasserer, 


hvilket svækker en effektiv, intern kontrol. 


Vi skal dog tilføje, at vi gennem vor revision ikke er stødt på forhold, der kunne give anledning til 


nogen mistanke om besvigelser. 


Bemærkningen er derfor heller ikke fremsat for at bringe de involveredes hæderlighed i tvivl. Men 


er alene fremsat ud fra det principielle forhold, at misligheder kan finde sted med den foreliggende 


forretningsgang - uden at sådanne misligheder nødvendigvis måtte blive opdaget ved den normale 


revision. Vi opfordrer derfor ledelsen til at føre udvidet opsyn på dette område. 


Vi skal anføre, at vi ikke har foretaget uanmeldt eftersyn af foreningen likvide midler i 2010. 


RESULTATOPGØRELSEN 


Resultatopgørelsens enkelte poster er gennemgået og analyseret på baggrund af specifikationer og 


andet afsternningsmateriale. Foreningens ordinære drift udviser et overskud på 345 t. kr., mens der 


ikke har været valgaktivitet i 2010. Foreningens samlede resultat for 2010 udgør derfor et overskud på 


2345 t. kr. 


Indtægter 


I resultatopgørelsen indgår pmiistøtte og private donationer på 1.475 t. kr. Herudover indgår en post 


på 45 t. kr under andre indtægter, posten er en rettelse vedrørende tidligere år. 


Driftsomkostninger m.v. 


Vi skal henlede opmærksomheden på skattestyreIsens skærpede indstilling til fi'ee-Iance 


medarbejdere. SkattestyreIsen har gennem det seneste år krævet at alle tolkeopgaver samt enkelte 


andre free-lance opgaver, der udføres af personer, der er hjemmehørende i Grønland afregnes som a


indkomst med skattetræk. Dette uanset om der fremsendes fakturaer eller den pågældende person er 


GER-registreret. 


Endvidere skal vi opfordre til, at der foretages løbende bogføring af foreningen regnskab. 
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ØVRIGE FORHOLD 


Rådgivning og assistance m.v. 


Vi har i dette regnskabsår ydet assistance med bogføring samt udarbejdelse afforeningens 


årsregnskab m.v. 


Regnskabserklæring 


Foreningens formand har oplyst, at foreningens ikke har påtaget sig forpligtigelser, ud over de 


forpligtigelser, som fremgår af årsrapporten. 


Revisionspåtegning 


Vi har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold j fr. årsrapporten 


Revisionsaftale 


Aftale om revision 


Vi henviser til revisionsprotokollatet for 2009. 


Erklæring 


Side 28 


I henhold til bekendtgørelsen om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. skal vi 


afslutningsvis erklære: 


• At vi opfylder lovgivningens indeholdte habilitetsbetingelser. 


• At vi har modtaget alle de oplysninger vi har anmodet om. 


Nuuk, den 4. juli 20 Il 


A-REVISION 


onsanpartsselskab 


reg. revisor FRR 
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Nærværende revisionsprotokol er gennemlæst den I - 201 I 


I bestyrelsen: 


Jens B. Frederiksen, formand Palle Christiansen 


Ane Lone Bagger Bent O. Jensen 


Ida Vahl Allan Chemnitz 


Karen M. Lynge 


Side 29 








LEDELSESP Å TEGI\ING 


8estyrelsen anlCgge r henned ;irsrapport for 20 I O for Parti foreningen f)cll1o kr:ltelllc. Oest YT<.:!sCI1 
er!.: lærer : 


At årsrapporten er anagt i overcnsstcn1l11clse med Invgivllingcll og landens vcdtægtcr. 


At den valgte regnsk:ihspr3ksis er hensigtsmæssig, således at ~rsrapportcll giver Cl retvisende 
billede af foreningens aktiver og passiver, finansiel!\; ~tillillg samt resultaler. 


Nuuk, den 4. juli 20 II 


rOrJ1li1rJd Palle Christiansen 
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Nærværende revisionsprotokol er gcnncmlccst den / - 2011 
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