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Oplysninger om partiet

Partiet

Suleqatigiisitsissut - Samarbejdspartiet
Issortarfimmut 2, Box 810

3905 Nuussuaq

Hjemmeside: http://www.sulesam.gl

Regnskabsår: 1 . januar - 31 . december

Bestyrelse
Tillie Martinussen

Kim Lyberth
Jan Joe Seidsen

Nivi Frenderup-Strunz
Louis Sigurdsen

Revision

Nordisk Revision godkendt revisionsinteressentskab
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Bestyrelsens påtegning

Vi har dags dato beharidiet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2018 lor
Suleqatigiisitsissut - Samarbejdspartiet.

Års,rapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabstoven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisends billede af partiets aktiver,
passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Nuuk, den 25. juni 2019

Partiets hovedbestyrelse:
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igurdsen

JanUoe Seidsen
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Suleqatigiisitsissut - Samarbeidspartiet 2018 aflaegges
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

i

Generelt om indregning og måling
l resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. l resultatopgørelsen indregnes
Iigeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i
balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde partiet, og
aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er
sandsynligt, at fremtidige økonorniske fordele vil fragå partiet, og forpligtelsens værdi kan
rnåles pålideligt.

Resultatopgørelsen

Indtægter
Indtægter omfatter årets tilskud, kontingenter.

Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til oplysning, reklame, administration, lokaler,
transport, og rejser.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Den tiafhængige revisors erklæring

Til bestyrelsen i Suleqatigiisitsissut - Samarbejdspartiet
Vi har udført review af årsregnskabet for Suleqatigiisitsissut - Samarbejdspartiet for
regnskabsåret 1- januar - 31. december 2018. Årsregnskabet, der omfatter anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter
årsregnskabsloven.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret

for den interne kontrol, som bestyrelseri anser for nødvendig for at udarbejde et
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i

overensstemmelse med den internationale standard vedrøreride opgaver om review af
historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi

udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund

til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbeldet i
overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette
kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om
review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed.
Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til bestyrelsen og, hvor
det er hensigtsmæssigt, andre i partiet, samt anvendelse af analytiske handlinger og
vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en
revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi i.id{rykker derfor ingen
revisionskonklusion om årsregnskabet.
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Den «øafhængige revisors erklæring

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at
konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af partiets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af partiets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Nuuk, den 25. juni 2019

Nordisk Revision godkendt revisionsinteressentskab
CVR-nr. 38199420

Jan Richard

Registreret revisor FSR
mrie1 7234
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Resultatopgørelse for tiden 1. januar- 31.
,i..,ø
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Note 2018

1. Indtægter
Omkostninger:

2. Gager
3. Øvrige personaleomkostninger
4. Valg- og kampagneornkostninger
5. Lokaleomkostninger
6. Administrationsomkostninger

Omkostninger i alt

996.592

-117.115

-63.262

-584.803

-1.134

-181.098

-947.41 2

Resultat før finansjelle poster 49.180

Finansiering:
7. Finansielle indtaegter

Finansiering netto
15

15

ÅRETS RESULTAT 49.195

Side 8



Balance pr. 31. dpcpmbpr

Note 2018

AKTIVER :

ANLÆGSAKTIVER:

OM3ÆTNlNGSAKTIVER:

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger i alt
200.831

200.831

Omsætningsaktiver i alt 200.831

AKTIVER l ALT 200.831
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r-rør;øøtw;i pr. 31. december

Nole 2018

PASSIVEFI:

EGENKAPITAL:

Egenkapital primo
Årets resultat

Egenkapital i alt

32.241

49.195

81.436

GÆLDSFORPLIGTELSER:

Kortfristede gældsforpligtelser:
8. Leverandører af varer og tjenesteydelser
9. Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

59.657

59.738

119.395

Gældsforpligtelser i alt i19.395

nå€'«'llrl l ALTimi
rsaai V cn 200.831
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Noter

2018

1. Indtægter
Kontingenter
Foreningen Social Liberalt Fremme
Valgtilskud
INA

4.925

50-000

100.000

841 .667

996.592

2. Gager
A-indkomst

AMA

Feriepenge

103.175

1.044

12.896

117.115

3. Øvrige personaleomkostninger
Kursusudgifter
Kaffe, brøa, øl, vand mv.

62.200

1 .062

63.262

4. Valg- og kampagneomkostninger
Rejseomkostninger
Annoncer

Valgplakater m.v.
Oversættelser

Image og visuelle virkemidler
Hjemmeside og medlemsportal

154.282

61.382

58.039

194.835

83.964

32.301

584.803

5. Lokaleomkostninger
Rengøring 1.134

1.134
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Noter

201 8

6. Administrationsomkostninger
Transport og fragt
Kontorartikler/tryksager
IT-omkostninger
Bankgebyrer
Småanskaffelser
Telefon

Porto

Konsulenthonorar

Revisorhonorar

Advokathonoror

Mødeomkostninger
Kontingenter

15.205

8.705

14.715

239

22.085

7.162

2.859

70.000

9.900

5.400

18.587

6.241

181.098

7. Finansielle indtægter
Flenter, pengeinstitutter 15

15

8. Leveraridører af varer og tjenesteydelser
Kreditorer

Skyldige omkostninger
47.157

12.500

59.657

9. Anden gæld
Skyldig A-skat
Skyldig AMA
Skyldig løn og gage

41 .807

1 .044

16.887

59.738
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