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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til forretningsudvalget i Siumut 
Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Siumut for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018, der omfatter resultatop-

gørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslo-

ven. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af forening aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018 

i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Grønland. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisi-

onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i 

overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, 

der er gældende i Grønland, 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.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-

vendig 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 selskabets evne til at fortsætte driften, 

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grund-

lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, 

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 fejlinformati-

on, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj 

grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i over-

ensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Grønland, 

altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigel-

ser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sam-

let har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnska-

bet. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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

 

Årsrapporten 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 foreningen, 

og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller fak-

tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens 

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 beløb, 

der vedrører regnskabsåret.  

 

Resultatopgørelsen 
Indtægter 

Indtægter omfatter samtlige tilskud, partiskatter samt bidrag og kontingenter i øvrigt, som kan henføres til 

regnskabsåret.  

 

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger mv.  

 

Skat 

Foreningen er fritaget for skattepligt i medfør af den grønlandske indkomstskattelov.  

 

Balancen 
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 2018 

 

 
  2018 2017 
 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Offentlig partistøtte 1 5.376.592 3.929 

Partiskat 2 180.000 192 

Bidrag og kontingenter 3 17.005 44   ___________ _______ 

Indtægter i alt  5.573.597 4.165   ___________ _______ 

    

Personaleomkostninger 4 (2.120.557) (2.230) 

Markedsføringsomkostninger 5 (7.500) (108) 

Administrationsomkostninger 6 (698.643) (737)   ___________ _______ 

Driftsomkostninger i alt  (2.826.700) (3.075)   ___________ _______ 

    

Valg 7 (1.100.110) (599) 

Møder og samlinger 8 (192.906) (1.536)   ___________ _______ 

Valg- og mødeomkostninger i alt  (1.293.016) (2.135)   ___________ _______ 

    

Omkostninger i alt  (4.119.716) (5.210)   ___________ _______ 

    

Driftsresultat  1.453.881 (1.045) 

    

Finansielle omkostninger 9 (8.906) (36)   ___________ _______ 

    

Årets resultat  1.444.975 (1.081)   ___________ _______   ___________ _______ 
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Balance pr. 31.12.2018 

 

 
  2018 2017 
 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Tilgodehavende partiskat 10 5.094 0 

Tilgodehavender hos personale 11 10.317 1 

Andre tilgodehavender 12 359.238 79   ___________ _______ 

Tilgodehavender  374.649 80   ___________ _______ 

    

Likvide beholdninger 13 299.310 30   ___________ _______ 

    

Aktiver  673.959 110   ___________ _______   ___________ _______ 

Aktiver stemmer ikke i år    
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Balance pr. 31.12.2018 

 

 
  2018 2017 
 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Egenkapital primo  (1.407.563) (327) 

Årets resultat  1.444.975 (1.081)   ___________ _______ 

Egenkapital  37.412 (1.408)   ___________ _______ 

    

Grønlandsbanken, kassekredit  0 888 

Gæld til lokalafdelinger  0 29 

Kreditorer  187.960 172 

Anden gæld 14 448.586 429   ___________ _______ 

Kortfristede gældsforpligtelser  636.546 1.518   ___________ _______ 

    

Gældsforpligtelser  636.546 1.518   ___________ _______ 

    

Passiver  673.958 110   ___________ _______   ___________ _______ 

    

Eventualforpligtelser 15   
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Noter 

 2018 2017 
 kr. t.kr.  ___________ _______ 

1. Offentlig partistøtte   

Grønlands Selvstyre, ordinært tilskud 5.123.300 3.065 

Indenrigsministeriet, ordinært tilskud 253.292 247 

Grønlands Selvstyre, valg til Inatsisartut 0 617  ___________ _______ 

 5.376.592 3.929  ___________ _______ 

  

  

2. Partiskat   

Medlemmer af Naalakkersuisut 69.000 104 

Medlemmer af Inatsisartut 111.000 88  ___________ _______ 

 180.000 192  ___________ _______ 

  

  

3. Bidrag og kontingenter   

Bidrag og kontingenter, Partiets Venner 1.600 3 

Kontingent fra lokalafdelinger 2.950 30 

Kontingentindbetalinger 2.500 4 

Andre indtægter 9.955 7  ___________ _______ 

 17.005 44  ___________ _______ 
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Noter 

 2018 2017 
 kr. t.kr.  ___________ _______ 

4. Personaleomkostninger   

Partisekretær og partikonsulent 1.821.322 1.815 

Løn til medhjælp 8.000 0 

Lønrefusioner/tilskud 0 (17) 

Feriepenge 130.163 124 

Feriepengeforpligtelse (46.902) 14 

Arbejdsmarkedsafgift 22.407 31 

Pensionsbidrag 75.875 81 

Rejser 73.647 146 

Dagpenge 951 11 

Fortæring 9.610 5 

Kørsel mv. 2.149 6 

Personaleomkostninger 23.335 14  ___________ _______ 

 2.120.557 2.230  ___________ _______ 

  

  

5. Markedsføringsomkostninger   

Gaver og blomster 0 10 

Annoncer og reklame 0 31 

Internet - hjemmeside 7.500 67  ___________ _______ 

 7.500 108  ___________ _______ 
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Noter 

 2018 2017 
 kr. t.kr.  ___________ _______ 

6. Administrationsomkostninger   

Kontorartikler, kopimaskine mv. 17.934 25 

Telefon, mobil og fax 38.277 51 

Edb-udgifter 82.100 72 

Porto 7.964 17 

Abonnementer og tidsskrifter 3.354 5 

Småanskaffelser 54.092 25 

Revision og regnskabsmæssig assistance 63.000 60 

Bogføringsassistance 195.600 196 

Advokathonorar 36.500 9 

Oversættelser 172.084 247 

Regulering vedrørende tidligere år (5.000) 5 

Diverse 32.738 25  ___________ _______ 

 698.643 737  ___________ _______ 

   
  

7. Valg   

Valg til Inatsisartut   

Valgplakater/reklameartikler 228.832 11 

Medieproduktion/annoncer 20.314 0 

Rejse- og opholdsudgifter 210.890 0 

Tilskud lokalafdelinger 293.202 0 

Lønninger 15.000 0 

Øvrige valgudgifter 331.872 0  ___________ _______ 

 1.100.110 11  ___________ _______ 

   

Kommunalvalg   

Plakater 0 68 

Medieproduktion/annoncer 0 60 

Tilskud til lokalafdelinger 0 296 

Rejseomkostninger 0 46 

Reklameartikler 0 49 

Diverse 0 69  ___________ _______ 

 0 588  ___________ _______ 

   

Valg i alt 1.100.110 599  ___________ _______ 
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Noter 

 2018 2017 
 kr. t.kr.  ___________ _______ 

8. Møder og samlinger   

Dagpenge for orienteringsrejser   

Dagpenge 49.112 0  ___________ _______ 

 49.112 0  ___________ _______ 

   

Landstingsgruppen   

Rejse- og opholdsudgifter 25.143 7 

Orienteringsrejser 192 168 

Dagpenge orienteringsrejser 13.465 29  ___________ _______ 

 38.800 204  ___________ _______ 

   

Landsmøde   

Rejse- og opholdsudgifter (740) 630 

Leje af lokale 0 66 

Mødeudgifter og fortæring 0 163 

Taxa og anden transport 9.123 6 

Diverse 0 183 

Porto og forsendelse 0 4 

Deltagerbetaling 0 (57)  ___________ _______ 

 8.383 995  ___________ _______ 

   

Øvrige aktiviteter   

Reklameartikler til uddeling/salg 3.611 333 

Tilskud til lokalafdelingerne 93.000 4  ___________ _______ 

 96.611 337  ___________ _______ 

   

Møder og samlinger i alt 192.906 1.536  ___________ _______ 
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Noter 

 2018 2017 
 kr. t.kr.  ___________ _______ 

9. Finansielle omkostninger   

Renteudgifter bank 1.781 19 

Kreditorer 1.752 9 

Bankgebyr 5.373 8  ___________ _______ 

 8.906 36  ___________ _______ 

  

  

10. Tilgodehavende partiskat   

Tilgodehavende partiskat i alt 10.094 5 

Hensat til tab, partiskat (5.000) (5)  ___________ _______ 

 5.094 0  ___________ _______ 

  

  

11. Tilgodehavender hos personale   

Tilgodehavender hos personale 75.317 66 

Hensat til tab, personale (65.000) (65)  ___________ _______ 

 10.317 1  ___________ _______ 

  

  

12. Andre tilgodehavender   

Andre tilgodehavender 359.238 79  ___________ _______ 

 359.238 79  ___________ _______ 

  

  

13. Likvide beholdninger   

Kassebeholdning 950 1 

Grønlandsbanken, 1761312 9.109 8 

Grønlandsbanken, 7758291 266.024 0 

Grønlandsbanken, 1504441 23.227 21  ___________ _______ 

 299.310 30  ___________ _______ 
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Noter 

 2018 2017 
 kr. t.kr.  ___________ _______ 

14. Anden gæld   

Skyldig A-skat 184.485 125 

Skyldige feriepenge 74.329 50 

Feriepengeforpligtelse 129.487 176 

Pensionsbidrag 56.725 68 

Løntilbageholdelse 0 8 

Skyldig arbejdsmarkedsafgift 3.560 2  ___________ _______ 

 448.586 429  ___________ _______ 

  

  

15. Eventualforplitigelser   

Der er ingen eventualforpligtigelser.   

   

 


