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Inuit Ataqatigiit Kattufflat 2

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret l . januar - 3] . december 2018 for Inuit Ataqatigiit Kat-
tuffiat.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for
hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver el retvisende billede af organisationens aktiver og passiver, fi-
nansiel)e stilling samt resultatet.

I henhold til §2 i Inatsiartutlov nr. 15 af 22. november 2011 om offentliggørelse af politiske partiers regnskaber
erklærer vi, at Inuit Ataqatigiit Kattuffiat ikke har haft andre indtægter eller udgifter end anført i nærværende
årsrapport.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nuuk, den 28. juni 2019
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Vi har dags dato atlagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for irmit Ataqatigiit Kat-
tuffiat.

Årsrapporteii ei' aflagt i overei'isstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser deii valgte regnskabspraksis for
hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af orgaiiisatioiiens aktiver og passiver. fi-
nansielle stilling samt resultatet.

{ henhold til §2 i .[natsiartutlov nr. 15 af 22. november 2011 om offentliggørclse af politiske partiers regnskaber
erklærer vi, at Inuit Ataqatigiit Kattuffiat ikke har liaft aiidre iiidtacgter eller udgifter end anført i nærværende
årsrapport.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nuuk, den 28. juni 2019

2

Mme B. Egede Karo Th. Fleischer
formand hovedkasserer

Hovedbestyrelse

Mute B. Egede
formand

Bendt B. Kristiansen

Peter Olsen

Hans Aroiiseii
/a

n a'

ArldM Jenxsen

Karo Th. Fleisclier

Juliane Enoksen

Harald Biaiico

Malene Lynge

Aqqaluaq B. Egede Agathe Foiitain

Ane Haxisen

Stine Egede

Lars-Salik H. Kielseii



Inuit Ataqatigiit Kattuffiat 2

Ledelsespåtegning
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tuffiat.
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Ledelsespåtegning
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Ledelsespåtegning
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Ledelsespåtegning
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. deceinber 2018 for Inuit Ataqatigiit Kat-
tuffiat.
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1 . januar - 31. december 2018 for Inuit Ataqatigiit Kat-
tuffiat.
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Inuit Ataqatigiit Kat-
tuffiat.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for
heiisigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af organisationens aktiver og passiver, fi-
nansielle stilling samt resultatet.
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erklærer si. at Inuit Ataqatigiit Kattuffiat ikke har haft andre indtaegter eller udgifter end anføri i nærværende
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Inuit Ataqatigiit Kattuffiat
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Inuit Ataqatigiit Kattuffiat for regnskabsåret 01.01.20l8 - 31.12.2018, der

omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31.l2.2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret Ol.01.2018 - 31.12.2018 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Grønland. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærrnere 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.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Organisationen har en væsentlig negativ egenkapital, ligesom det finansielle beredskab vurderes at være util-

strækkeligt. Organisationen er afhængig af, at eksterne långivere fortsat stiller den fornødne finansiering og
likviditet til rådighed, herunder til finansiering af den løbende drift. Organisationens daglige ledelse har oplyst,
at forudsaetningerne for fortsat drift er usikre, men at ledelsen løbende arbejder 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.

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.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden vaesentlig fejlinforrnati-

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. FeJinformation 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.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Grønland, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis
under revisionen. Herudover:

ø

ø

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt

opnår revisionsbevis, der er tilstraekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen

for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlin-
formation 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 revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-

sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fort-

saette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning
gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstræk-

kelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået
frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den sarnlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-
sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kon-
trol, som vi identificerer under revisionen.
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Overtrædelse af skattelovgivnings bestemmelser for indberetning

Organisationen har ikke indberettet A-skat rettidigt i flere tilfælde, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Nuuk, den 28.06.2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisii
CVR-nr. 33 9:

.ersi

(

statsautoriseret revisor

MNE-nr. 24634
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Anvendt re7nskabspraksis

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 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 vaerdi 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 tilskud, partiskatter samt bidrag og kontingenter iøvrigt, som kan henføres til regn-
skabsåret.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Lønninger og gager

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt pensioner mv. til organisationens personale.

Øvrige personaleomkostninger

Omfatter sociale omkostninger, forsikringer, kurser mv. til organisationens personale.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtaegter og -omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Skat

Organisationen er ikke indkomstskattepligtig jf. den grønlandske indkomstskattelov.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Køb af arilægsaktiver udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Køb af reklameartikler mv. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

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

skrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel va,rdi.
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Resultatopgørelse for 2018

Note

2018

kr.

2017

t.kr.

Tilskud

Partiskat

Bidrag og kontingenter

Andre indtægter

Indtægter i alt

1

2

3

4.796.027

319.550

29.750

7.896

5.153.223

3.610

325

29

3

3.967

Lønninger og gager

Øvrige personaleomkostninger

Administrationsornkostninger

Tilskud lokalafdelinger

Driftsomkostninger

4

5

6

(1.785.101)

(93.512)

(913.118)

o

(2.791.731)

(1.655)

(26)

(661)

(99)

(2.441)

Valgudgifter

Møder og samlinger

Valg og mødeomkostninger mv.

7

8

(1.293 .857)

(911.799)

(2.205.656)

(327)

(801)

(1.128)

Omkostninger i alt (4.997.387) =(3.569)

Driftsresultat 155.836 398

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger 9

1.741 o

(29.255) (60)

Årets resultat 128,322 338

Forslag til resultatdisponering
Overført til næste år 128.322

128.322

338

338
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Balance pr. 31.12.2018

Tilgodehavende partiskatter

Andre tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver

Aktiver

Note

10

1l

2018 2017

kr. t.kr.

85.150 109

74.587 40

40.405 17

200.142 166

276 329

200.418 495

200.418 495
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Balance pr. 31.12.20l8

Egenkapital primo
Årets resultat

Egenkapital

Note

2018

kr.

(613.958)

128.322

(485.636)

2017

t.kr.

(952)

338

(614)

Bankgæld

Leverandørgæld

Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser

12

77.741

137.419

470.894

686.054

567

110

432

1.109

Gældsforpligtelser 686.054 1.109

Passiver 200.418 495

Eventualforpligtelser mv. 13
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Noter

2018

kr.

2017

t.kr.

1. Tilskud

Grønlands Selvstyre, ordinært tilskud

Indenrigsministeriet, ordinært tilskud

4.540.800

255.227

4.796.027

3.360

250

3.610

2. Partiskat

Medlemmer af Inatsisartut

Naalakkersuisut

Bygde- og Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Folketingsmedlem

Opkrævning af partiskatter vedr. tidl. år

91.000

40.000

108.850

24.000

55.700

319.550

112

96

84

24

9

325

3. Bidrag og kontingenter mv.
Lokalafdelinger 29.750

29.750

29

29

4. Lønninger og gager
Lønninger

Pensionsbidrag

Regulering af feriepengeforpligtelse

1.748.l85

89.205

(52.289)

I.785.10l

1.539

51

65

1.655

Gennemsnitlige antal medarbejder 3 3

Lønafstemning

Lønninger jr. Ovenfor

Pension

Lønninger til oversætter m.v.

1.748.185

89.205

188.142

2.025.532

Indberettet A-indkomst jf. A 10

Difference

2.020.291

5.241
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Noter

2018

kr.

2017

t.kr.

5. Øvrige personaleomkostninger
Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsmarkedsafgift

Kaffestue

Øvrige rejseudgifter

Andre personaleomkostninger

5.267

18.182

5.477

47.885

16.701

6

14

3

3

o

93.512 26

6. Administrationsomkostninger
Kontorartikler

Telefon og fax

Internet

EDB og kontormaskiner

Småanskaffelser

Diverse administration

Bogføringsassistance

Revision og regnskab

Konsulentbistand

Gebyrer

Repraesentation og gaver

Lokaleomkostninger

Opmagasinering

Forbrug af reklameartikler

Forplejning

Tab på tilgodehavender

Reguleringer vedr. tidl. år

Regulering af partiskatter fra tidl. år

13.567

39.983

o

60.143

60.955

1.876

78.720

61.000

227.800

3.478

100.388

o

15.627

171.720

14.620

30.625

(2.3 02)

34.918

16

38

11

58

4

o

78

59

120

4

14

15

23

138

15

o

2

66

913.118 661
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Noter

2018

kr.

2017

t.kr.

7. Valgudgifter

Landstingsvalg

Opholdsudgifter

Naalakkersuisut

Rejseomkostninger

Vælgermøder

Fortæring

Administrationsomkostninger

44.857

87.725

45.974

96.227

117.232

901.842

1.293.857

o

o

o

o

o

42

42

Kommunalvalg

Administrationsomkostninger o

o

285

285

Valgudgifter i alt 1.293.857 327
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Noter

2018

kr.

2017

t.kr.

8. Møder og samlinger
Hovedbestyrelsesmøder

Rejseomkostninger

Diverse omkostninger

63.168

7.131

70.299

o

o

o

Landsmøde

Rej seomkostninger

Dagpenge/tabt arbejdsfortjeneste

Diverse omkostninger

463.927

70.110

18.261

552.298

531

64

67

662

Ungdomsorganisation

Rejseomkostninger

Tilskud Inuusuttut Ataqatigiit

o

o

o

5

36

41

Landstingsgruppe

Kurser og konferencer

Borgermøder

38.309

26.504

64.813

47

17

64

Lokalafdelinger

Møder & arrangementer 224.389

224.389

o

o

NGLA

Rejseomkostninger o

o

34

34

Møder og samlinger i alt 911.799 801
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Noter

2018

kr.

2017

t.kr.

9. Finansielle omkostninger
Renteudgifter, bank

Renteudgifter, kreditorer

23.584

5.671

48

12

29.255 60

10. Andre tilgodehavender
Tilgodehavende, lokalafdelinger

Andre tilgodehavender

Hensat til imødegåelse af tab

61.250

43.962

105.212

(30.625)

74.587

39

1

40

o

40

11. Periodeafgrænsningsposter
Forudbetalte omkostninger, Landsmøde 40.405 17

40.405 17

12. Anden gæld
Skyldig A-skat

Skyldig løn

Skyldig pension

Skyldige feriepenge

Feriepengeforpligtelse

Øvrige skyldige poster

156.170

2.931

149.850

36.713

121.427

3.803

470.894

135

3

115

5

174

o

432

13. Eventualforpligtelser
Der påhviler ikke partiet eventualforpligtelser.


