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Organisationsoplysninger

Organisation
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Dirigent
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 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 generalforsamlingens godkendelse.

Nuuk, den 4. juni 2013

Forretningsudvalg

Gerhardt Petersen Knud Kristiansen Arnannguaq Blytmann
formand

Mette Sofie Lerch Margrethe Kruse Jensen
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Den uafhængige revisors påtegning

Til Atassut Landsorganisation
Vi har revideret årsrapporten for Atassut Landsorganisation for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter

ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflæg-

ges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en

årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i over-

ensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette

kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-

rapporten er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten.

De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i

årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er

relevant for organisationens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af

organisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er

passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt 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 2012 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
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.

Nuuk, den 4. juni 2013

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peter A. Wistoft
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.

Årsregnskabet 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 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 be-

løb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter omfatter samtlige til organisationens 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 –omkostninger 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 forpligtigelser

Andre finansielle forpligtigelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svare til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for 2012

2012 2011
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Tilskud 1 1.119.474 1.297

Partiskat 2 27.000 0

Bidrag og kontingenter 3 908 69

Øvrige indtægter 4 11.400 0___________ _______

Indtægter i alt 1.158.782 1.366___________ _______

Personaleudgifter 5 (483.006) (633)

Administrationsomkostninger 6 (338.930) (398)

Afskrivning på inventar 9 (11.341) (15)___________ _______

Sekretariatsomkostninger (833.277) (1.046)___________ _______

Generelle kampagneudgifter 7 (21.560) (144)

Hovedbestyrelsesmøde og Landsmøde 8 (72.011) (450)___________ _______

Kampagner/møder/valg (93.571) (594)___________ _______

Omkostninger i alt (926.848) (1.640)___________ _______

Resultat før renter 231.934 (274)

Renteudgifter (32.461) (30)___________ _______

Årets resultat 199.473 (304)___________ __________________ _______

Forslag til resultatdisponering

Forretningsudvalget foreslår årets resultat disponeret således:

Overført til næste år 199.473___________

199.473___________
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Balance pr. 31.12.2012

2012 2011
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Inventar 9 34.023 45___________ _______

Materielle anlægsaktiver 34.023 45___________ _______

Anlægsaktiver 34.023 45___________ _______

Tilgodehavender 10 21.738 11

Periodeafgrænsningsposter 12.686 13___________ _______

Tilgodehavender 34.424 24___________ _______

Omsætningsaktiver 34.424 24___________ _______

Aktiver 68.447 69___________ __________________ _______
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Balance pr. 31.12.2012

2012 2011
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Egenkapital primo (672.632) (369)

Årets resultat 199.473 (304)___________ _______

Egenkapital (473.159) (673)___________ _______

Grønlandsbanken, erhvervskredit. max. 350 t.kr. 325.676 346

Leverandører af varer og tjenesteydelser 40.559 35

Anden gæld 11 175.371 361___________ _______

Kortfristede gældsforpligtelser 541.606 742___________ _______

Gældsforpligtelser 541.606 742___________ _______

Passiver 68.447 69___________ __________________ _______



Atassut Landsorganisation 9

Noter

2012 2011
kr. t.kr.___________ _______

1. Tilskud

Tilskud fra Grønlands Selvstyre 1.070.000 1.070

Indenrigsministeriet 49.474 227___________ _______

1.119.474 1.297___________ _______

2. Partiskat

Landstingsmedlemmer 27.000 0___________ _______

27.000 0___________ _______

3. Bidrag og kontingenter

Kontingentindbetalinger 908 19

Gaver 0 50___________ _______

908 69___________ _______

4. Øvrige indtægter

Lejeindtægt vedrørende kopimaskine 11.400 0___________ _______

11.400 0___________ _______

5. Personaleudgifter

Løn partisekretær 272.679 100

Løn øvrige ansatte 169.579 525

Tolkningshonorar 0 7

Feriepengeforpligtelse 27.818 0

Fortæring 7.030 1

Pensionsbidrag 5.900 0___________ _______

483.006 633___________ _______
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Noter

2012 2011
kr. t.kr.___________ _______

6. Administrationsomkostninger

Telefon mv. 48.814 40

Kontorartikler 3.325 12

Revision og regnskabsmæssig assistance 25.000 21

Tolkning 124.085 185

Bogføringsassistance 79.154 48

Bankomkostninger og porto 1.873 1

Taxa mv. 193 20

Abonnementer 26.315 11

Service kopimaskine samt nyanskaffelser 8.893 21

Repræsentation 0 4

Hensættelse til tab på partiskat 0 12

Edb-omkostninger 14.939 20

Diverse administrationsomkostninger 6.339 3___________ _______

338.930 398___________ _______

7. Kampagneudgifter

Annoncer og plakater 19.171 31

Radio- og Tv-reklamer 0 55

Reklameartikler 0 4

Tilskud ungdomsafdeling 0 50

Porto og fragt 814 1

Øvrige kampagneudgifter 1.575 3___________ _______

21.560 144___________ _______
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Noter

2012 2011
kr. t.kr.___________ _______

8. Hovedbestyrelsesmøde mv.

Rejseudgifter 45.679 251

Ophold og fortæring 6.905 102

Dagpenge 19.427 85

Taxa mv. 0 12___________ _______

72.011 450___________ _______

Inventar
kr.___________

9. Anlægsaktiver

Saldo pr. 01.01.2012 45.364___________

Saldo pr. 01.01.2012 45.364___________

Afskrivninger 25% (11.341)___________

Afskrivninger 31.12.2012 (11.341)___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012 34.023___________
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Noter

2012 2011
kr. t.kr.___________ _______

10. Tilgodehavender

Partiskat 0 170

Hensat til tab på partiskat 0 (170)

Diverse 7.000 0

Leje af kopimaskine 11.827 0___________ _______

18.827 0___________ _______

Tilgode hos tidligere partisekretær 120.352 120

Hensat til tab (120.352) (120)___________ _______

0 0___________ _______

Lønforskud mv. 2.911 11___________ _______

21.738 11___________ _______

11. Anden gæld

Skyldig revision 25.000 49

Skyldige omkostninger 5.076 150

Tilbageholdt A-skat 121.502 162

Skyldige feriepenge 17.893 0

Skyldig pensionsbidrag 5.900 0___________ _______

175.371 361___________ _______

MVF/vlm
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Revisionsprotokollat til årsrapport 2012


1. Revision af årsrapporten


1.1 Årsrapporten


Vi har afsluttet revisionen af den af ledelsen aflagte årsrapport for 2012 for Atassuts


Landsorganisation.


1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten


Baseret på vores revision skal vi fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledelsens


vurdering af årsrapporten:


1.2.1 Manglende funktionsadskillelse


Organisationens administration består af få personer, hvilket betyder, at der ikke kan etableres en reel


funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner i organisationen.


Endvidere er der ikke etableret detaljerede forretningsgange og interne kontroller, der forebygger og


opdager fejl i årsrapporten. Disse forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsig-


tede handlinger eller mangler.


Den daglige ledelse har over for os oplyst, at ledelsen ikke har kendskab til besvigelser eller igangvæ-


rende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har


konstateret fejl i årsrapporten som følge af besvigelser.


1.2.2 Partiets økonomiske situation


Årets resultat er et overskud på 199 t.kr. og egenkapitalen er herefter negativ med 473 t.kr. Den nega-


tive egenkapital er finansieret med kortfristet gæld herunder kassekreditter i Grønlandsbanken, hvor


der er pr. 31.12.2012 var trukket 326 t.kr. Trækningsretterne udgør i alt 350 t.kr. Partiet har indevæ-


rende år vist, at de har været i stand til at servicere de påtagne gældsforpligtelser samtidig med den


løbende drift på grundlag af de aktuelle indtægter.


1.2.3 Besvigelser begået af tidligere partisekretær


Der er i 2007 indgået forlig om tilbagebetaling af 141 t.kr. med 3 t.kr. pr. måned. Der er fra 2008 til


2012 ikke foretaget indbetalinger. Efter modregning af feriepenge i 2008 udgør tilgodehavendet 120


t.kr. Regnskabsmæssigt er tilgodehavendet nedskrevet til 0 kr.


Forretningsudvalget har valgt, at overdrage tilgodehavendet til retslig inkasso.
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2. Kommentarer til årsrapporten


2.1 Resultatopgørelsen


Vi har foretaget en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning med tidligere år. Vi


har stikprøvevist bilagsrevideret poster i resultatopgørelsen, ligesom vi har gennemgået bankkontoud-


tog efter statusdagen. Dette har ikke givet anledning yderligere bemærkninger udover nedenstående.


2.2 Balancen


Balanceposterne er stikprøvevist afstemt til underliggende dokumentation eller analyseret. Indregning


af aktiver og forpligtelser er vurderet, ligesom vi har vurderet regnskabsmæssige skøn og drøftet disse


med ledelsen. Dette har givet anledning til følgende bemærkninger:


3. Ledelsens regnskabserklæring


Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring


over for os vedrørende årsrapporten for 2012. Heri har ledelsen bl.a. erklæret, at alle fejl konstateret


under revisionen er korrigeret.


4. Konklusion på den udførte revision


4.1 Konklusion på årets revision


Hvis forretningsudvalget godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne den med en


revisionspåtegning uden forbehold men med supplerende oplysninger.


5. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling


5.1 Revisionens formål og omfang


Det er revisionens formål at styrke årsrapportens troværdighed. Vi vil undersøge, om årsrapporten er


udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser samt rele-


vante regnskabsstandarder.


Revisionen vil i overensstemmelse med gældende revisionsstandarder blive planlagt og udført på


grundlag af en systematisk risikovurdering, således at hovedvægten lægges på de poster i årsrapporten,


de dele af organisationens regnskabs- og rapporteringssystemer samt øvrige forretningsgange, hvor


risikoen for væsentlige fejl er størst. Revisionen sigter således ikke mod at opdage eller rette uvæ-


sentlige fejl, som ikke medfører en ændret helhedsvurdering af årsrapporten.
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Som grundlag for vores risikovurdering vil vi indhente informationer om blandt andet følgende for-


hold vedrørende organisationens:


 Branche, relevant lovgivning og andre eksterne forhold


 Aktiviteter og anvendt regnskabspraksis


 Mål, strategier og tilhørende forretningsrisici


 Forretningsgange og organisationens interne kontrolsystem.


Som led i vores revisionsplanlægning skal vi gennemgå organisationens overordnede interne kontrol-


system og specifikke kontroller, herunder kontroller i regnskabsprocessen, for at kunne foretage en


målrettet risikovurdering.


Hvis vi ved vores risikovurdering når frem til, at eventuelle mangler eller svagheder i de generelle it-


kontroller vil kunne medføre væsentlige fejl eller mangler i årsrapporten, vil vi tillige gennemgå de af


organisationens generelle it-kontroller, der har betydning for regnskabsaflæggelsen.


Revisionen omfatter ikke en gennemgang af samtlige bilag og transaktioner, men udføres ved, at vi


ved stikprøver indhenter dokumentation for eller på anden måde får bekræftet bogføringens og årsrap-


portens rigtighed. I forbindelse hermed vil vi teste de interne kontroller, i det omfang vi finder det


nødvendigt for revisionen af årsrapporten.


Revisionen omfatter også en vurdering og stillingtagen til den anvendte regnskabspraksis og de af


ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn.


Væsentlige fejl i årsrapporten kan skyldes både utilsigtede og tilsigtede handlinger eller undladelser.


Muligheden for at hindre væsentlige fejl, herunder besvigelser og uregelmæssigheder, beror først og


fremmest på, om der ved tilrettelæggelsen af registreringssystemer og forretningsgange sikres en be-


tryggende intern kontrol.


Under revisionen vil vi med den fornødne professionelle skepsis have opmærksomheden henledt på


forhold, der kan tyde på besvigelser og andre uregelmæssigheder. Vi vil i forbindelse med planlæg-


ningen af revisionen indhente


 forretningsudvalgets vurdering af risikoen for, at årsrapporten kan indeholde væsentlige fejl


som følge af besvigelser


 forretningsudvalgets vurdering af de regnskabs- og kontrolsystemer, den har indført for at imø-


degå sådanne risici
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 forretningsudvalgets kendskab til eventuelle konstaterede eller igangværende undersøgelser om


besvigelser.


Vi skal herudover spørge forretningsudvalget om, hvordan den øver tilsyn med de aktiviteter og pro-


cedurer, organisationen har iværksat for at identificere og reagere på risikoen for besvigelser i organi-


sationen, og de interne kontroller, forretningsudvalget har implementeret for at forebygge disse risici.


Vi skal derudover spørge forretningsudvalget, om den har kendskab til konstaterede, formodede eller


påståede besvigelser, der påvirker organisationen.


Under udførelsen af revisionen skal vi foretage specifikke revisionshandlinger, der er rettet imod for-


retningsudvalgets mulighed for at tilsidesætte etablerede interne kontroller.


Herudover skal vi kontrollere, at årsrapporten er afstemt til den underliggende bogføring, ligesom vi


skal gennemgå væsentlige posteringer og reguleringer, der er foretaget som led i udarbejdelsen af års-


rapporten.


Fejl i årsrapporten, der er en følge af besvigelser og uregelmæssigheder, vil ikke nødvendigvis blive


opdaget under revisionen, da fejl af denne karakter sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult. Hvis vi


konstaterer forhold, der giver formodning herom, vil vi efter nærmere aftale med organisationens for-


retningsudvalg foretage yderligere undersøgelser for at få af- eller bekræftet formodningens rigtighed.


Vi har ifølge lovgivningen pligt til at underrette hvert medlem af forretningsudvalget, hvis vi under


revisionen bliver bekendt med, at et eller flere medlemmer af organisationen begår eller har begået


økonomiske forbrydelser, herunder hvidvaskning af penge i tilknytning til udførelsen af deres hverv


for organisationen. Denne underretning skal ske, hvis vi har en begrundet formodning om, at forbry-


delsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter, ligesom underretningen indføres i


revisionsprotokollatet. Har organisationen ikke senest 14 dage herefter dokumenteret, at der er taget de


fornødne skridt til at standse forbrydelsen, er det vores pligt straks at underrette den kompetente myn-


dighed.


5.2 Revisionens udførelse


Vi vil udføre revisionen i årets løb og i forbindelse med årsafslutningen. Revisionen er ikke afsluttet,


før forretningsudvalget har taget endelig stilling til årsrapporten, og vi har forsynet årsrapporten med


revisionspåtegning.


Omfanget af vores arbejde fastlægges ud fra vores samlede vurdering af væsentlighed og risiko for


væsentlig fejlinformation i årsrapporten.
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Ved revisionen af årsrapporten vil vi overbevise os om, at aktiverne er til stede, at de tilhører organisa-


tionen, og at de er indregnet og målt forsvarligt. Vi vil endvidere overbevise os om, at de gældsforplig-


telser og øvrige forpligtelser, herunder eventualforpligtelser mv., der påhviler organisationen, er ind-


regnet og målt forsvarligt. Desuden vil vi påse, at regnskabsposterne er periodiseret og korrekt præsen-


teret i årsrapporten.


Vi vil undersøge, om alle væsentlige begivenheder indtil datoen for revisionspåtegningen er korrekt


medtaget i årsrapporten.


Med baggrund i forretningsudvalgets vurdering aflægges årsrapporten sædvanligvis med fortsat drift


for øje. Forretningsudvalgets vurdering kræver stillingtagen til alle tilgængelige oplysninger om orga-


nisationens udvikling, herunder især forventet likviditetsudvikling. Vi tager som led i revisionen stil-


ling til forretningsudvalgets vurdering.


I forbindelse med revisionen af årsrapporten vil vi i overensstemmelse med god revisionsskik bede


organisationens forretningsudvalg om at bekræfte en række oplysninger inden for særligt vanskeligt


reviderbare områder. Dette kan omfatte oplysninger om eventualforpligtelser i form af pantsætninger,


garantistillelser, retssager og besvigelser, transaktioner med nærtstående parter, miljøforhold, begi-


venheder efter balancedagen samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig risiko eller usikker-


hed.


Når vi som led i vores revision baserer denne på information udarbejdet af organisationen, skal vi ud-


føre revisionshandlinger for at fastslå, om den modtagne information er nøjagtig og fuldstændig.


Hvis vi under vores revision konstaterer fejl i årsrapporten, skal vi meddele organisationens forret-


ningsudvalg disse, ligesom vi skal bede forretningsudvalget om at korrigere de fundne fejl. Organisa-


tionens forretningsudvalg skal udtale sig om, hvorvidt eventuelle ikke-korrigerede fejl i årsrapporten,


som er konstateret under revisionen, enkeltvis og sammenlagt vurderes at være uvæsentlige for årsrap-


porten som helhed.


Vi vil foretage en helhedsvurdering af årsrapporten, herunder om oplysningerne i noterne giver til-


strækkelig supplerende information til, at organisationens økonomiske udvikling kan bedømmes på


grundlag af årsrapporten.


Som foreskrevet i lovgivningen vil vi undersøge, om lovgivningen om bogføring og opbevaring af


regnskabsmateriale er overholdt. Vi vil derudover kontrollere overholdelsen af de pligter, som er på-


lagt forretningsudvalget med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser, protokoller mv.
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5.3 Revisors rapportering


Som afslutning på revisionen vil vi forsyne årsrapporten med en revisionspåtegning. Når der er tale


om en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger, er denne udtryk for,


 at årsrapporten er aflagt og revideret i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes


regnskabsbestemmelser samt relevante regnskabsstandarder


 at årsrapporten giver et retvisende billede af organisationens aktiver og passiver, finansielle


stilling og resultatet af organisationens aktiviteter.


I tilslutning til revisionens afslutning vil vi afgive et revisionsprotokollat til årsrapporten, hvori vi i


hovedtræk vil redegøre for væsentlige regnskabs- og revisionsmæssige forhold samt udførte revisions-


arbejder og konklusionerne herpå. Vi vil i dette revisionsprotokollat også informere forretningsudval-


get om eventuelle ikke-korrigerede fejl i årsrapporten, som organisationen har vurderet som uvæsent-


lige for årsrapporten som helhed. Hvis vi i forbindelse med revisionen af årsrapporten har fået forelagt


interne specifikationer, rapporter e.l., som efter vores opfattelse er nødvendige for forretningsudval-


gets stillingtagen til årsrapporten, vil vi gøre opmærksom herpå i protokollatet.


Herudover vil vi i årets løb afgive revisionsprotokollater, når vi har udført revisionsarbejder, der kan


danne grundlag for selvstændige konklusioner, eller når vi i øvrigt anser det for påkrævet.


Hvis vi i forbindelse med revisionen konstaterer svagheder, mangler eller uhensigtsmæssigheder i


organisationens regnskabs- og registreringssystemer, organisationens interne kontroller eller i øvrige


forretningsgange mv., vil dette blive meddelt organisationens forretningsudvalg med vores forslag til


afhjælpning heraf. Er der tale om væsentlige mangler, eller finder vi det i øvrigt påkrævet, vil forhol-


det også blive indført i revisionsprotokollatet. Vi skal for en ordens skyld bemærke, at revisionen af


årsrapporten ikke er tilrettelagt med henblik på at afdække samtlige svagheder, mangler eller uhen-


sigtsmæssigheder, der måtte forekomme i organisationens regnskabs- og registreringssystemer mv.


Bliver vi under revisionen bekendt med forhold, der giver begrundet formodning om, at medlemmer af


organisationen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar, skal vi ifølge lovgivningen give supplerende


oplysninger herom i revisionspåtegningen. Der skal altid gives oplysninger om overtrædelse af


 den grønlandske kriminallovs bestemmelser vedrørende berigelsesforbrydelser og andre strafba-


re formuekrænkelser samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen


 den for organisationens fastsatte vedtægter eller tilsvarende lovgivning


 lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af regnskabs-


materiale.
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Hvis vi under revisionen konstaterer, at forretningsudvalget ikke overholder sin forpligtelse til at op-


rette og føre bøger, fortegnelser, protokoller mv., er vi pålagt at udfærdige en særskilt erklæring, der


vedlægges årsrapporten til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.


Vi er som revisorer underlagt tavshedspligt, og dette indebærer, at vi ikke må videregive fortrolige


oplysninger, som vi får kendskab til i forbindelse med revisionen. Denne tavshedspligt omfatter dog


ikke oplysninger, som kræves efter gældende lov, domstols- eller voldgiftsafgørelse eller af tilsyns-


myndigheder, eller hvor det med rette anses for nødvendigt for at kunne beskytte egne lovlige interes-


ser.


Medmindre anden aftale foreligger, kommunikerer vi elektronisk med organisationen, når dette er


hensigtsmæssigt. Kommunikation via internettet indebærer risiko for, at fortrolig information læses af


andre end dem, informationen er tiltænkt. Vi påtager os derfor intet ansvar for skader, der måtte opstå


som følge af anvendelsen af kommunikation via internettet, ligesom vi ikke vil gøre tilsvarende ansvar


gældende over for organisationen.


5.4 Ansvarsfordeling


Revisionen bygger ifølge lovgivningen på følgende fordeling af ansvar for årsrapporten mellem orga-


nisationens forretningsudvalg og revisor:


5.4.1 Forretningsudvalgets ansvar


Det er forretningsudvalgets ansvar, at organisationens bogføring sker under iagttagelse af lovgivnin-


gens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde blandt andet ved at etable-


re et pålideligt internt kontrolsystem.


Det er forretningsudvalgets ansvar, at organisationens bogføring og formueforvaltning kontrolleres på


en tilfredsstillende måde, og at det nødvendige grundlag for revision er til stede.


Det er forretningsudvalgets ansvar, at det gennem hensigtsmæssige forretningsgange samt registre-


rings- og kontrolsystemer sikres, at tilsigtede og utilsigtede fejl så vidt muligt forebygges samt opda-


ges og korrigeres. Forretningsudvalget skal ifølge bogføringsloven udarbejde en efter organisationens


art og størrelse afpasset beskrivelse af disse forretningsgange og registreringssystemer.


Forretningsudvalget og har endvidere ansvar for, at der hvert år udarbejdes en årsrapport, der opfylder


lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser samt relevante regnskabsstandarder. Det er


også organisationens forretningsudvalgs ansvar, at revisor har adgang til samtlige de oplysninger, som


revisor anser for nødvendige til løsning af revisionsopgaven.
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Forretningsudvalget skal underskrive fremlagte revisionsprotokollater som bekræftelse på, at hvert


medlem af forretningsudvalget har gennemlæst protokollatet og er bekendt med indholdet.


5.4.2 Revisors ansvar


Det er revisors ansvar at kontrollere, at det udarbejdede årsrapport opfylder lovgivningens og ved-


tægternes regnskabsbestemmelser samt relevante regnskabsstandarder, og herunder at vurdere den an-


vendte regnskabspraksis og de af ledelsen afgivne oplysninger og udøvede regnskabsmæssige skøn.


Det er også vores ansvar at kontrollere, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejl, og at informa-


tionerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsrapporten.


Ifølge revisorloven er revisor offentlighedens tillidsrepræsentant i forbindelse med afgivelse af erklæ-


ringer, der kræves ifølge lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget brug.


Dette indebærer, at vi i forbindelse med erklæringsafgivelsen også skal varetage hensynet til andre


regnskabsbrugere end organisationens kapitalejere.


Det er ikke vores opgave at udføre revision for at udøve kritik af organisationens forretningsmæssige


dispositioner.


Yder vi efter aftale med organisationens forretningsudvalg rådgivning og assistance - eksempelvis i


forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse - har vi som rådgivere et selvstændigt ansvar herfor.


5.5 Revisors dokumentationsmateriale


Arbejdspapirer og anden dokumentation, herunder både elektroniske og fysiske arbejdspapirer, der


tilvejebringes som led i revisionen, tilhører alene Deloitte. Efter gældende praksis kan sådan doku-


mentation makuleres eller slettes efter 5 år, medmindre vi anser dokumentationen for fortsat at være af


betydning for revisionen.


Findes det hensigtsmæssigt at udlevere materiale eller filer til organisationen, sker dette, under forud-


sætning af at organisationen alene anvender materialet til eget brug og ikke videregiver dette til tred-


jemand.


Vi påtager os intet ansvar for organisationens eventuelle egen anvendelse af det udleverede materiale,


medmindre der indgås særskilt skriftlig aftale om vores assistance med bearbejdning af materialet og


vores ansvar i forbindelse hermed.


5.6 Kvalitetssikring af den udførte revision


Ifølge revisorloven er vi underlagt regler om kvalitetskontrol, der udføres af et Revisortilsyn, som er


nedsat af Erhvervsstyrelsen. Revisortilsynet udpeger de personer, der forestår kvalitetskontrollen.
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Dette medfører, at vores arbejdsdokumentation, herunder også for revisionen af Atassuts Landsorgani-


sation, stikprøvevis kan blive udvalgt til kvalitetskontrol.


Medlemmer af Revisortilsynet og de personer, der forestår kvalitetskontrollen, er underlagt tavsheds-


pligt.


5.7 Organisationens offentliggørelse af årsrapport mv.


Hvis organisationens årsrapport mv. ønskes offentliggjort i uddrag eller i en form, som afviger fra den,


som vi har forsynet med revisionspåtegning, skal vi anbefale, at dette drøftes med os, idet årsregn-


skabsloven indeholder særlige regler herom. Dette skal dog altid ske ved offentliggørelse af årsrappor-


ten på organisationens hjemmeside i en form, der er anderledes end det dokument, som vi har forsynet


med revisionspåtegning.


Organisationen er også forpligtet til at indhente vores forhåndsgodkendelse, før andre dokumenter,


hvori vores firmanavn er indeholdt, offentliggøres eller udleveres til tredjemand.


5.8 Grundlag for revisionen


Som grundlag for revisionen foretager organisationen gennemgang af drifts- og balancekonti for kor-


rekt kontering og periodisering samt udarbejder afstemninger, specifikationer, opgørelser og analyser


mv.


Organisationen udarbejder derudover årsrapporten i overensstemmelse med den gældende lovgivning.


I tilknytning hertil udarbejder organisationen dokumentation for årsafslutningen, der indeholder råba-


lance med efterposteringer og afstemninger mv. Disse skal være gennemgået og godkendt af den an-


svarlige for regnskabsafslutningen, før dokumentationen stilles til Deloittes disposition. Vi vil forud


for årsafslutningen sende en særskilt arbejdsplan med en oversigt over de afstemninger og analyser


mv., som vi har brug for i forbindelse med revisionen.


Får vi ved planlægningen eller gennemførelsen af revisionen behov for yderligere analyser eller af-


stemninger, vil vi også bede organisationens medarbejdere om at være behjælpelig med at udarbejde


dette dokumentationsmateriale.


Vi vil i forbindelse med årsafslutningen i samråd med organisationen aftale den tidsmæssige placering


af vores revision.
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6. Rådgivnings- og assistanceopgaver


Vi har aftalt med organisationens forretningsudvalg, at vi i forbindelse med årsafslutningen vil assiste-


re organisationen med


 at opstille årsrapporten


Hvis der herudover træffes særlige aftaler om at udføre detaljeret kontrol, afgive særlige erklæringer


eller lignende, vil dette blive omtalt i revisionsprotokollen.


Når vi udfører rådgivnings- og assistanceopgaver, vil vi vurdere, om vi opfylder uafhængighedsbe-


stemmelserne i revisorloven.


6.1 Opstilling af årsrapport


Det er forretningsudvalgets ansvar, at organisationens bogføring sker efter lovgivningens regler


herom, og at der hvert år udarbejdes en årsrapport. Vi vil på baggrund af den afstemte råbalance for


Atassuts Landsorganisation assistere organisationen med at udarbejde forslag til årsrapport, som vi vil


gennemgå med forretningsudvalget. Ansvaret for årsrapporten påhviler forretningsudvalget i Atassuts


Landsorganisation. Vi vil forud for forretningsudvalgets godkendelse af det af os udarbejdede forslag


indhente forretningsudvalgets godkendelse af eventuelle efterposteringer, som vi udarbejder og


foreslår forretningsudvalget i forbindelse med opstillingen af årsrapporten.


7. Erklæring


Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder de habilitetsbestemmelser, der er indeholdt i lovgiv-


ningen, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.


Nuuk, den 4. juni 2013


Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Peter A. Wistoft
statsautoriseret revisor
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