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(irØnlands Revisionskonlor A/S, sialsau}oriserede reV!SOter

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Kukkunersiuisætt allagaat

Til medlemmerne i Partii Naleraq

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Partii Naleraq
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatop-
gBrelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbej-
des efter årsregnskabsloven.

Det er vore.s opfattelse, at årsregnskabet giyer et
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stillixig pr. 31. december 2018 samt
af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udfglrt vores revision i overensstemmelse

rned internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Grg}nland. Vores
ansvar if@Ige disse standarder og krav er na=rmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors
ansvar for revisioncn af årsregnskabet". Vi er uaf-
ha.ngige af selskabet i overenssternmelse med in-
ternationale etiske regler for revåsorer (IESBA's
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gaelden-
de i Gr(dnland, ligesom vi har opfyldt vores @vrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelseii af et års-
regnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-

delsen anser nØdvendig for at udarbejde et årsregn-
skab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Grønlands Revisionskomor NS, staisautoriserede revisorer

Den iiafhaan7i7e revisors revisionspåtegning
Kætkkunersiætisut allagaat

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen an-
svarlig for at vurdere foreningens evne til at fort-
sætte driften; at oplyse om forhoid vedrlrende
fortsat drift, hvor dette er relevant; san'it at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-
cippet om fortsat drift, medrnindre ledelsen enten
har til hensigt at likvidere foreningen, indstille
driften eller ikke har andet realistisk altetnativ end

at gØre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå hglj grad af sikkerhed for, om
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
forrnation, uanset om denne skyldes besvigelser el-
Ier fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. %j grad af sikkerhed er et hBjt niveau
af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udfglres i overenssternmelse med interiia-
tionale standarder om revisioii og dc y«:krligere
krav, der er gældende i Gr(dnland, altid vil afdække
væseiitlig feJinformation, når sådan findes. Fejlin-
formationer kan opstå som fBlge af besvi(2elser el-
ler fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller
samlet har indflydelse på de gikonomiske besaiut-
ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag
af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udfglres i overensstem-
melse med internationale standarder om revision

og de yderligere krav, der er gældende i Orgln)and,
foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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GrMliinds Revisionskonlor A/S, stalSuu!OriScreåe reVVsOrer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Kukkunersiuisætt allagaat

ø Identificerer og vurderer vi risikoen for
væsent]ig fejiinfonriation i årsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl, udformer og udfprer revisionshandlin-
ger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og eg-
net til at danne grundlag for vores konklu-
sion. Risikoen for ikke at opdage vaesentlig
fejlinformation forårsaget af besvigelser er
hBjere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan om-
fatte sarnrnensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsi-
desættelse af intern kontrol.

* Opnår vi forståelse af den interne kontrol
med relevans for revisionen for at kuniie

udforme revisioiishandlinger, der er pas-
sende efter omstændighederne, meii ikke
for at ktmne udtrykke en konklusion om ef-
fektiviteten af forcningens interne kontrol.

Tager vi sti)ling til, om den regnskabsprak-
sis, som er anvendt af ledelsen, er passen-
de, samt om de regnskabsrnæssige skgin og
tilknyttede oplysninger, som ledelsen har
udarbejdet, er rimelige.
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GrMlands Rev!sronskomor A/S, iiiajsau}oriserede revisorcr

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Kætkkxmersiuisut allagaat

* Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelsc
af årsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift er passende,
samt om der på grundlag af det opnåede re-
visionsbevis er væsentlig usikkerhed for-
bundet med begøvenlieder eller forhold, der
kan skabe betydelig tvivl om foreningens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konklu-

derer, at der er en væsentlig usikkerlied,
skal vi i vores revisionspåtegning g@re op-
rnærksom på oplysninger herom i årsregn-
skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke
er tilstrækkelige, modificere vores konklu-
sion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til dato-
en for vores revisionspåtegning. Fremtidi-
ge begivenheder eller forhold kan dog
medf@re, at foreningen ikke længere kaii
fortsætte driften.

* Tagcr vi stilling til den samlede præsenta-
tion, struktur og indhold af årsregnskabet,
Iierunder noteoplysningerne, samt om års-
regnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede her-
af.

Vi kommunikerer med deii giverste !edelse om
blandt andet det planlagte omf'ang og det'i tidsmæs-
sige placering af revisionen samt betydelige revisi-
onsrnæssige observationer, heruiider everituelle be-
tydeligc mangler i intern komrol som vi identifi-
cerer under revisionen.
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GrØnlands Revtsioiiskon(or A/S, siaisautoriiierede revisure:r

Foreningensoplysninger
Peqatigiffiup paasissutissiai

Forening

Peqatigiiffik
Partii Naleraq

Imaneq 2

Postboks 4120

3900 Nuuk

Telefon:

Hjemmeside:

E-mail:

346103

naleraq.gl

info@naleraq.gl

CVR-nr.:

Regnskabsår:

35 22 08 36

1. januar - 3 1. december

Bestyrelse
Sitdersttisut

Hans Enoksen

Ruttsi Lynge Lermert
Elias Petersen

Antlion Frederiksen

Revjsion Gr(Jnlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer

Irnaiieq 18, 2 tv
3900 Nuuk
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Grslaiids Reviiiionskon}or A/s, siaiiiauioriserede TeV!SOrer

Anvendt regnskabspraksis
Kukkunersiueriaatsit atorneqarhd

Årsrapporten for Partii Naleraq er aflagt i overens-
stemmelse n'ied årsregnskabsloyens besten'unelser
for en klasse A-virksomhed, med de tilvalg der er
almindelige for foreninger.

Ukiumoortumut nalunaarusiaq Partii Naleqqap
saqqummiussaa ukiumoortumik naatsorsuutinut
inatsit malinneqarput irnrnikkoortoq klasse A
virksomhed, ilanngullugit peqatigiiffinnut
naliginnaasut.

Årsrapporten er aflagt efter sarnme regnskabsprak
sis som sidste år og aflægges i danske kroner.

ResultatopgØrelsen Angusat naatsornerat

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med
at de indtjenes, mens ornkostninger indregnes med
de belpb, der vedrprer regnskabsåret.

Personaleomkostninger

Personaleornkostninger otnfatter %5n og gager, in-
klusive feriepenge og pensioner samt andre om-
kostninger til social sikring mv. til foreningens
medarbejdere.

Angusat naatsornerat

Isertitat angusat naatsorsornerannut ilanngunne-
qarput isertarnerat naapertorlugu, kiisalu aningaa-
sartuutit, ukiumut naatsorsuusiorfiusumut tunnga-
sut, nalunaarsorneqarlutik.

Sulisunut aningaasarluutit

Su!isunut aningaasartuutit akissarsianut ajun-
ngitsorsianullu mnngasuupput, sulinngiffeqarner-
siutit, pensionisiat aammalu sulinermut atatillugu
annaasaqaatit kiisalu peqatigiiffiup sulisuinut isu-
maginninnikkut sillirnmaserneraimut aiiingaasar-
tuutit a)lat pineqarlutik.

Finansielle indtægter og omkostninger Ernianit akiliutit

Finansiel)e indtægter og omkostninger indeliolder
renter mv.

Balancen Naligiissaarineq

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles ti) amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der
nedskrives til nettorealisationsværdien rned hen-

blik på at imldegå forventede tab.

Pisassarisat allat

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pen
geinstitutter og kontantbeholdninger.

Aningaasat tigoriaannaat

Aningaasat tigoriaannaat aningaaserivinni unin-
ngasuutinut aammalu aningaasaatinut tigummi-
sanut attuumassuteqarput.

Partii Nalcraq - Årsrapport ror 2018
Ukimwortumik Nahmaamt for 2018
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Cirønlands Revisionskontor NS, sta(sau}oriserede revisorer

Anvendt regnskabspraksis
Kukkunersiueriaatsit atorneqartm

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel
værdi.

Akiitsunit påsussaaffiit

Akiitsutigut pisussaaffiit al]at pisinermi akigitinne-
qartoq malillugu annertussusilerneqarput, tassani
akiusoq nalinginnaasumik atorneqarluni.
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Grønlmids Revisioniikonior A/S, stii}iiau(oriiierede revisorer

ResultatopgØrelse 1. januar - 31. december
Angusat naatsornerat I. jaiutar - 31- december

Note 2018 2017

Indtægter
Partii mit ttrpiismit

2 Personaleomkostninger
Srdisunrtt aiiingacisartimtit

On'ikostninger ved partiets arbejde
Partiip sxdinenmi aningaasartumit

4 Adrninistrationsomkostiiinger
Allaffissmnermi aningaasanuutit

Resultat før finansielle poster
Angusaq erniaat stoqqxillugit

Finansielle omkostninger
Ei'ixianit akiliutit

Årets resultat
Ukiumi angusat

3

l

2.ll8.299

-1.287.841

-641.563

-204.529

-15.634

-710

-16.344

i.340.450

-654.042

-419.982

-158.686

107.740

-1,220

106.520

Forslag til resultatdisponering:
r4ngusat imatut alt«gassiissutigineqasmsut siøumersuutigineqa»poq:

OverfØres til overfØrt resultat

Angitsat aappaagmnut nmmneqmmssnt

Disponeret fra overfØrt resultat
An gusariit iuu«niieqartussatut atrigassiissutit

Disponereti alt
Katillugit næutnneqartut

o

-16.345

-16,345

106.522

o

106.522

Partii Nalcraq - Årsrapport for 2018
Ukiriinoommiik Nahriiaarm Jor 2018
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GrØnlantls ReViSiOnSkOnlOr NS, SlalSaulOriSerede reViSOrcr

Balance 31. december

Oqiinaaqatigitsitsiixeq 31. december

Aktiver

Pigisat
Note /

Naii-

suiaat 2018 2017

An)ægsaktiver
Pigisat

Deposita

Qularnaveeqqmiissut

Finansielle anlægsaktiver i alt
Pigisat nalingat katilhrgit

Anlægsaktiver i alt
Pigisat yzalingat katillugit

3.900

3.900

3.900

40.200

40.200

40.200

Omsætnjngsaktiver
KaaviiaarNta»æit pigisat

5 Andre tilgodehavender
Pisassartsat allm

Tilgodehavender i all
Pisassar-ism katillugit

6 Likvide beholdninger
A>iingaasar tipHoriciannaat

Omsætningsaktiver i alt
Kaaviiaartitaiiit pigisat katillugit

Aktiver i alt

Pigisat nalillit katilhty4t

o

o

519.493

519.493

523.393

28.218

28,218

335.3]3

363.531

403.731

Partii Nalcraq - Årsrapport for 2018
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Grønlands Revisionskomor A/S, siatsauioriserede rcvisorer

Balance 31. december

Oqimaaqatigiisitsineq 31. dece»nber

Passiver

Pisussaaffiit
Note /

Nas-

suiaat
2018 2017

Egenkapital
Nanunineq aiæingaasaafit

7 0verrprt resultat

Nan'uninei'isairiik aningaasaatit

Egenkapital i alt
Nanmæinerisaynik aniiægaasamit kattllugit

200.679

200.679

217.024

217.024

Gældsforpligtelser
Akiitsumt pistxssaaffiit

Leverand@rer af varer og tjenesteydeJser
Nioqqutissmrik kiffarhnrssjnernilht pisiaimt piler:mism

8 Anden gæld
Akiitsul allat

Kortfristede gældsforpligteiser i alt
Akiitsunif pisussaaffiit sivikilsirmik akilersugassal

Gældsforpligtelser i alt
Akiitsunit pimssaaffiit katillugit

48.746

273.968

322.714

322.714

33.917

152.790

186.707

186.707

Passiver i alt

Akiltgassat katilluy,it 523.393 403.731

Partii Nalcraq ? Årsrapport for 2018
Ukimnoortmnik Nahrnaanrt for 2018

12



Gn!Inlands RevisionskOnlor NS, siaiiiauiortiierede reV!SOrer

Noter

Nassuiaatit

2018 2017

1. Indtægter
Isertitat

Offentligt partistgltte
Pisoitanit partiiinut tapiissutit

Medlemsbidrag
llaasortanit akiliutil

Kommunalvalg
Kmn»nunemm qinersineq

I.674.999

1.000

442.300

2.ll8.299

k.340.000

450

o

1.340.450

2. Personaleomkostninger
Aningaasarsirit sulismmt aningaasarhiutilht

Lglninger

Aningttasnrsiat

LBntilskud

Akissarsianm tapiissutit

Pensionsbidrag
Utoqqa{inersiassanut akilersmrlit
AMA

Sulisitsisumt tapiissutit AMÅ-r

Øvrige personaleomkostninger
Sidisrtiuit aningnasai'tmttit allat

I.l92.954

-22.171

71 .305

9.695

36.058

1.287.841

593.123

o

35.252

4.818

20.849

654.042

Partii Nalcraq - Årsrapport for 2018
Ukiumoomunik Nahrnaarm for 2018
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Grønlands Revisionskonror A/S, sla}sau}oriiterede reviiiorer

Noter

Nassuiaatit

2018 2017

3. Ornkostninger ved partiets arbejde
Paøtiip sædinerani aningaasartuutit

Valgkamp
Qineqqusaarneq

Generalforsamling og mØdeomkostninger
Ataatsimeer.suanyeq

Anden repraesentation
Ilassiwinnennut aning«rasarluufit

Overnatningsomkostninger
Umuanerini ciningaasazliurlit

Rejser
Angalanerit

Annoiicer

Ussassaanrtit

Tilskud til lokale afdclinger
limnikkoortortaqai ftmnurt tapiissut
Sponsorater

Tapiiffingitinnerit

Oversaettelser

Nutserinerit

Taxa kprsel

Taxaineq

Tryksager og brochurer
Ullorimtsiat allallu

Telefon

Oqar'asuaat

Internet

internetilu

Fragt
Nassiussineq

471.930

6.781

2.000

o

47.905

46.193

23.500

-12.240

12.240

4.099

2.649

11.567

21.430

3.509

641.563

26.665

14.396

800

18.120

58.455

16.902

175.015

o

52.297

1.071

15.091

550

40.620

o

419.982

Partii Naleraq ? Årsrapport for 2018
Ukiumoorminik Nahmaanu for 2018
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Grtlnlandii ReViSiOnSkOnlOr NS, iilalsuulOriSerede reV!SOrer

Noter

Nassuiaatit

2018 2017

4, Adrninistrationsomkostninger
Allaffissornerini «mngaasarhudil

Kontorartikler

Allaffimøni atozlut

IT-on'ikostninger
Attaveqaatiiurt aningnasarmutit

Mindre nyanskaffelser
Armikitsuahmnm mikismmt )'risiai
Leje

Attartoi'ireq

Porto og gebyrer
Nassirrssir»ennut aamma sullissinennut akiliutit

Revisorhonorar

Kukkmiersiuisartoq

Regnskabsfg}relse
Amagassiat

Kontingenter
Ilaasormtmennut akrliutil

Sponsorat

Tapiiffiiigitinneril

(25vrige
Allat

10.353

39.866

43.036

2.250

5.238

25.000

66.000

4.079

8.600

107

204.529

8.622

35.942

13.217

o

1.361

33.000

61.000

5.544

o

o

158.686

31/122018 31/122017

5. Andre tilgodehavender
Allanit pissat

Depositum Lån
Simmrt akiutit o

o

28.218

28.218

Partii Nalcraq - Årsrapport for 2018
Ukiumoormmik Nalunaarut for 2018
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Grdnlands Revisionskonlor A/s, stab'autoriserede revisorer

Noter

Nassuiaatit

31/12 2018 31/122017

6. Likvide behoidninger
Aizingaasaatigisat tigoriaannaat

GB 6471 1346528

GB 6471 1484858
519.043

450

519.493

334.863

450

335.313

7. OverfBrt resultat

Naymniiæerisamik aitingaasaatit

Overfdrt resultat 1. januar 2018
Nanwiinerisainik aningaasaam 1. janrrar 201 8
Årets overfBrte underskud eller overskud
Angusarisaasut nuuniieqartut

217.024

-16.345

200.679

110.502

106.522

217.024

8. Anden gæld
Akiitsut allat

A-skat og AMA
Akiler'aarutit A -t aanuna sulisitsisutur akitsuutit

Pensionsbidrag
Utoqqalinei'simit aMigassat

Feriepenge
Snlinngiffeqai'nersiutit

Øvrige skyldig
Akiligassat

145.327

73.493

55.148

o

273.968

28.798

98.777

20.412

4.803

152.790

Partii Nalcraq - Årsrapport for 2018
Ukiumoortumik Nahmaarur for 2018
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