
Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 24 21 37 14
Imaneq 33, 6.-7. etage
Postboks 20
3900 Nuuk

Telefon +299 321511
Telefax +299 322711
www.deloitte.dk

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Atassut Landsorganisation
GER nr. 16 59 74 81

Årsrapport 2010



Atassut Landsorganisation

Indholdsfortegnelse

Side____

Organisationsoplysninger 1

Ledelsespåtegning 2

Den uafhængige revisors påtegning 3

Anvendt regnskabspraksis 5

Resultatopgørelse for 2010 7

Balance pr. 31.12.2010 8

Noter 9



Atassut Landsorganisation 1

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

Gerhardt Petersen, formand

Siverth K. Heilmann

Hans Lyberth

Ulrik Mathiassen

Ove Thomassen

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Godkendt på organisationens generalforsamling, den

Dirigent
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 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.

Årsrapporten indstilles til forretningsudvalgets godkendelse.

Nuuk, den 24. juni 2011

Forretningsudvalg

Gerhardt Petersen Siverth K. Heilmann Hans Lyberth
formand

Ulrik Mathiassen Ove Thomassen
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Den uafhængige revisors påtegning

Til forretningsudvalget i Atassut Landsorganisation

Vi har revideret årsrapporten for Atassut Landsorganisation for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 omfattende

ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregn-

skabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med

årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er rele-

vante 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 ud-

øvelse 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 fejlin-

formation.

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 årsrap-

porten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kon-

troller, der er relevante for organisationens 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 organisationens interne kontrol. 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 organisationens aktiver, passiver og finansielle stil-

ling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger
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.
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Der er i 2010 ikke sket rettidig indberetning af tilbageholdt A-skat, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Nuuk, den 24. juni 2011

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Claus Bech
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.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde organisatio-

nen, 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 åsrapporten af-

lægges, 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 beløb,

der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter omfatter samtlige til organisationen 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 renteomkostninger 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 forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for 2010

2010 2009
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Tilskud 1 1.160.000 1.703

Partiskat 2 23.000 54

Bidrag og kontingenter 3 121.571 97___________ _______

Indtægter i alt 1.304.571 1.854___________ _______

Personaleudgifter 4 (1.000.946) (485)

Administrationsomkostninger 5 (167.346) (186)___________ _______

Sekretariatsomkostninger (1.168.292) (671)___________ _______

Generelle kampagneudgifter 6 (73.768) (183)

Valgudgifter 7 0 (939)

Hovedbestyrelsesmøde og Landsmøde 8 (145.897) (626)___________ _______

Kampagner/møder/valg (219.665) (1.748)___________ _______

Omkostninger i alt (1.387.957) (2.419)___________ _______

Resultat før renter (83.386) (565)___________ __________________ _______

Renteudgifter (17.988) (11)___________ _______

Årets resultat (101.374) (576)___________ __________________ _______

Forslag til resultatdisponering

Forretningsudvalget foreslår årets resultat disponeret således:

Overført til næste år (101.374)___________

(101.374)___________
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Balance pr. 31.12.2010

2010 2009
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Tilgodehavender 9 13.025 8

Periodeafgrænsningsposter 0 35___________ _______

Tilgodehavender 13.025 43___________ _______

Likvide beholdninger 0 0___________ _______

Omsætningsaktiver 13.025 43___________ _______

Aktiver 13.025 43___________ __________________ _______

Egenkapital primo (267.660) 308

Årets resultat (101.374) (576)___________ _______

Egenkapital (369.034) (268)___________ _______

Grønlandsbanken, erhvervskredit. max. 350 t.kr. 260.069 207

Leverandører af varer og tjenesteydelser 25.276 7

Anden gæld 10 96.714 97___________ _______

Kortfristede gældsforpligtelser 382.059 311___________ _______

Gældsforpligtelser 382.059 311___________ _______

Passiver 13.025 43___________ __________________ _______
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Noter

2010 2009
kr. t.kr.___________ _______

1. Tilskud

Tilskud fra Grønlands Hjemmestyre 1.160.000 1.050

Grønlands Hjemmestyre, landstingsvalg 0 653___________ _______

1.160.000 1.703___________ _______

2. Partiskat

Landstingsmedlemmer 23.000 54___________ _______

23.000 54___________ _______

3. Bidrag og kontingenter

Kontingentindbetalinger 11.000 14

Gaver 110.571 83

Bidrag fra private 0 0___________ _______

121.571 97___________ _______

4. Personaleudgifter

Løn partisekretær 140.000 295

Løn øvrige ansatte 688.808 162

Tolkningshonorar 142.886 6

Kursusudgifter 0 2

Feriepengeforpligtelse 0 (13)

Fortæring 3.791 14

Arbejdsmarkedsafgift 25.461 4

Andre sociale omkostninger 0 15___________ _______

1.000.946 485___________ _______
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Noter

2010 2009
kr. t.kr.___________ _______

5. Administrationsomkostninger

Telefon mv. 18.587 13

Kontorartikler 13.179 32

Revision og regnskabsmæssig assistance 24.000 34

Bogføringsassistance 0 16

Advokat 0 6

Bankomkostninger og porto 9.719 5

Taxa mv. 3.181 10

Abonnementer 4.718 12

Service kopimaskine samt nyanskaffelser 9.765 4

Annoncering 0 6

Repræsentation 8.744 4

Tab partiskat 0 20

Edb-omkostninger 19.877 0

Diverse administrationsomkostninger 55.576 24___________ _______

167.346 186___________ _______

6. Kampagneudgifter

Tilskud lokalafdelinger 1.780 110

Tilskud til Atassut ungdoms afd. 50.000 0

Hjemmeside 13.700 0

Sponsor udgifter 7.000 0

Annoncer og plakater 0 20

Radio- og Tv-reklamer 888 1

Nuggit 0 13

Porto og fragt 0 38

Øvrige kampagneudgifter 400 1___________ _______

73.768 183___________ _______
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Noter

2010 2009
kr. t.kr.___________ _______

7. Valg

Landstingsvalg og bygdebestyrelsesvalg

Annoncer og plakater 0 305

Reklameartikler 0 347

Fragt og porto 0 4

Tilskud til lokalafdelinger 0 96

Rejse- og opholdsudgifter 0 172

Øvrige valgudgifter 0 15___________ _______

0 939___________ _______

8. Hovedbestyrelsesmøde mv.

Rejseudgifter 111.025 471

Ophold og fortæring 15.218 120

Dagpenge 17.879 33

Taxa mv. 1.775 2___________ _______

145.897 626___________ _______

9. Tilgodehavender

Partiskat 189.385 166

Diverse 0 20

Hensat til tab på partiskat (177.760) (178)___________ _______

11.625 8

Tilgode hos tidligere partisekretær 120.352 120

Hensat til tab (120.352) (120)___________ _______

0 0

Lønforskud mv. 1.400 0___________ _______

13.025 8___________ _______
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Noter

2010 2009
kr. t.kr.___________ _______

10. Anden gæld

Skyldig revision 28.000 28

Skyldige omkostninger 26.847 40

Tilbageholdt A-skat 39.359 21

Skyldige feriepenge 2.508 8___________ _______

96.714 97___________ _______
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